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Ata da 193ª Sessão não Deliberativa,
em 24 de novembro de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e dos Srs. Tião Viana,
Paulo Paim e João Batista Motta
(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – 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 107, DE 2006
(Nº 3.992/2000, na Casa de origem)
Acrescenta § 3º ao art. 4º da Lei nº
9.807, de 13 de julho de 1999.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 9.807, de 13 de julho
de 1999, que passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 3º:
“Art. 4º ..................................................
..............................................................
§ 3º O Conselho Deliberativo Federal é
composto pelos seguintes membros, designados pelo Ministro de Estado da Justiça:
I – 1 (um) representante da Secretaria
de Estado dos Direitos Humanos;
II – 1 (um) representante da Secretaria
Nacional de Segurança Pública;
III – 1 (um) representante da Secretaria
Nacional de Justiça;
IV – 1 (um) representante do Departamento de Polícia Federal;
V – 1 (um) representante do Ministério
Público Federal;
VI – 1 (um) representante do Poder Judiciário Federal, indicado pelo Superior Tribunal
de Justiça;
VII – 1 (um) representante de entidade
não-governamental com atuação na proteção
de vítimas e testemunhas ameaçadas, indi-

cado pelo Secretário de Estado de Direitos
Humanos;
VIII – 1 (um) representante da Ordem
dos Advogados do Brasil – OAB;
IX – 1 (um) representante da Associação
Brasileira das Organizações Não-Governamentais – ABONG;
X – 1 (um) representante da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB e
XI – 1 (um) representante do Movimento
Nacional dos Direitos Humanos.”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.992, DE 2000
Acrescenta parágrafo ao artigo 4º da
Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta parágrafo 3º ao artigo 4º da Lei
nº 9.807, de 13 de julho de 1999, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art.4º ...................................................
..............................................................
§ 3º O Conselho Deliberativo Federal é
composto pelos seguintes membros, designados pelo Ministro de Estado da Justiça:
I – um representante da Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos;
II – um representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública;
III – um representante da Secretaria Nacional de Justiça;
IV – um representante do Departamento
de Polícia Federal;
V – um representante do Ministério Público Federal;
VI – um representante do Poder Judiciário Federal indicado pelo Superior Tribunal
de Justiça;
VII – um representante de entidade nãogovernamental com atuação na proteção de vi-
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timas e testemunhas ameaçadas, indicado pelo
Secretário de Estado de Direitos Humanos;
VIII – um representante da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB);
IX – um representante da Associação
Brasileira das Organizações Não-Governamentais (ABONG);
X – um representante da Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); e
XI – um representante do Movimento
Nacional dos Direitos Humanos.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 9.807/99 foi criada tendo como uma de
suas ﬁnalidades a de instituir programas de assistência
às vítimas e a testemunhas ameaçadas.
Estabeleceu a Lei, em seu artigo 4º, que estes
programas serão organizados pela União, Estados
e Distrito Federal, e serão dirigidos por um conselho
deliberativo, em cuja composição deverão estar, necessariamente, representantes do Ministério Público,
do Poder Judiciário e de órgãos públicos e privados
relacionados com a segurança pública e com a defesa
dos direitos humanos.
É exatamente neste ponto que se apresenta como
conveniente e oportuno o presente projeto de lei.
Com efeito, a partir desta propositura, pretende-se
reforçar o espírito norteador do legislador ordinário, que
previu a participação de entidades representativas da
sociedade civil nos conselhos deliberativos dos programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas.
De fato, embora a mens legislatoris privilegiasse
a participação da sociedade civil, o texto legal não se
preocupou em disciplinar qual seria a composição do
Conselho Deliberativo Federal.
Desse modo, objetiva este projeto conferir concretude ao artigo 4º da Lei nº 9807/99, especiﬁcamente no
que se refere à competência da União, discriminando
os membros que deverão compor o aludido Conselho
Deliberativo Federal, com especial ênfase aos representantes de entidades da sociedade civil, como a
OAB, A CNBB, a Abong e o Movimento Nacional dos
Direitos Humanos.
Assim, apresento esta propositura com o intuito
de incentivar a participação popular na esfera administrativa, acreditando e conﬁando em sua aprovação
pelos nobres pares.
Sala das Sessões, 27 de dezembro de 2000.
– Luiza Erundina de Sousa, PSB/SP.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 9.807, DE 13 DE JULHO DE 1999
Estabelece normas para a organização
e a manutenção de programas especiais de
proteção às vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas
e dispõe sobre a proteção de acusados ou
condenados que tenham voluntariamente
prestado efetiva colaboração à investigação
policial e ao processo criminal.
....................................................................................
Art. 4º Cada programa será dirigido por um conselho deliberativo em cuja composição haverá representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário
e de órgãos públicos e privados relacionados com a
segurança pública e a defesa dos direitos humanos.
§ 1º A execução das atividades necessárias ao
programa ﬁcará a cargo de um dos órgãos representados no conselho deliberativo, devendo os agentes dela
incumbidos ter formação e capacitação proﬁssional
compatíveis com suas tarefas.
§ 2º Os órgãos policiais prestarão a colaboração e
o apoio necessários à execução de cada programa.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 108, DE 2006
(Nº 5150/2001, na Casa de Origem)
Institui o dia 27 de setembro de cada
ano como o Dia Nacional dos Vicentinos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 27 de setembro de
cada ano como o Dia Nacional dos Vicentinos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.150, DE 2001
Institui o dia 27 de setembro de cada
ano como “Dia Nacional dos Vicentinos”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 27 de setembro de
cada ano como “Dia Nacional dos Vicentinos”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Justiﬁcação
A Sociedade de São Vicente de Paulo, fundada
em 1883, na França, por um grupo de jovens cristãs,
preocupados em difundir e seguir os mandamento
bíblicos, chamados de os “Vicentinos”, por tomarem
como o seu patrono o padre São Vicente de Paulo,
conhecido na Igreja Católica como o Pai da Caridade,
por sua obra totalmente voltada aos pobres.
O trabalho social e religioso dos Vicentinos, é
conhecido no mundo todo, principalmente no Brasil,
onde se organizaram em grupos de trabalhos, nas
comunidades, paróquias ou bairros, levando ajuda a
todos aqueles que deles necessitam, sejam doentes,
idosos, desajustados sociais, enﬁm todos os carentes da palavra de Deus, levando conforto espiritual e
ajuda material.
Diante de trabalho de tão alta relevância, quando vivenciamos uma realidade com tantos problemas
sociais, econômicos, onde a população carente esta
cada dia mais desamparada e totalmente sacriﬁcada,
a ação dos Vicentinos é como um bálsamo em suas
vidas, e nada mais justo do que homenagearmos o
fundados da Sociedade Vicentina, o Padre Antônio
Frederico Ozanam, já beatiﬁcado ela Igreja Católica,
escolhendo a data de 27 de setembro, quando se comemora a sua festa religiosa.
Face o exposto, encareço aos nobres pares a
aprovação deste projeta
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2001. – Salvador Zimbaldi, Deputado Federal.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 109, DE 2006
(nº 595/2003, na Casa de Origem)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de,
emissoras de radiodifusão transmitirem o
programa oﬁcial dos Poderes da República,
alterando o art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 38 da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, de forma a ﬂexibilizar o horário
de transmissão da Voz do Brasil.
Art. 2º A alínea e do caput do art. 38 da Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 38. ................................................
..............................................................
e) as emissoras de radiodifusão sonora
são obrigadas a retransmitir, diariamente, no
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horário compreendido entre dezenove horas
e vinte e duas horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oﬁcial de informnações dos Poderes da República, ﬁcando
reservados sessenta minutos ininterruptos,
assim distribuídos: vinte e cinco minutos para
o Poder Executivo, cinco minutos para o Poder Judiciário, dez minutos para o Senado
Federal e vinte minutos para a Câmara dos
Deputados;
.................................................... ” (NR)
Art. 3º O art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
“Art. 38. ................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º As emissoras de radiodifusão sonora
são obrigadas a veicular, diariamente, às dezenove horas, exceto aos sábados, domingos e
feriados, inserção informativa sobre o horário
de retransmissão do programa de que trata a
alínea e do caput deste artigo.” (NR)
Art. 4º O poder público colocará à disposição
das emissoras a programação elaborada pelos órgãos competentes dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 595, DE 2003
Dispõe sobre a obrigatoriedade de emissoras de radiodifusão transmitirem o programa oﬁcial dos Poderes da República.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 38 da Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962, de forma a estender a obrigatoriedade de transmissão da Voz do Brasil às emissoras de televisao.
Art. 2º A alínea e do art. 38 da Lei nº 4.117, de
27 de agosto de 1962, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.38. ..................................................
e) as emissoras de radiodifusão sonora e
de sons e imagens são obrigadas a retransmitir, diariamente, no horário compreendido entre
19h30 e 00h30, exceto aos sábados, domingos
e feriados, o programa oﬁcial de informações
dos Poderes da República, ﬁcando reservados
20 (vinte) minutos para cada um dos Poderes
transmitir seu programa noticioso.
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Art. 3º O Poder Público colocará à disposição
das emissoras a programação elaborada pelos órgãos competentes dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

Justiﬁcação

....................................................................................
Art. 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para explorar serviços de radiodifusão, serão
observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas: (Redação dada pela Lei nº
10.610, de 20-12-2002)
a) os administradores ou gerentes que detenham
poder de gestão e de representação civil e judicial serão
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.
Os técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros
com residência exclusiva no Pais, permitida, porém,
em caráter excepcional e com autorização expressa
do órgão competente do Poder Executivo, a admissão
de especialistas estrangeiros, mediante contrato; (Redação dada pela Lei nº 10.610, de 20/12/2002)
b) as alterações contratuais ou estatutárias que
não impliquem alteração dos objetivos sociais ou modiﬁcação do quadro diretivo e as cessões de cotas ou
ações ou aumento de capital social que não resultem
em alteração de controle societário deverão ser informadas ao órgão do Poder Executivo expressamente
deﬁnido pelo Presidente da República, no prazo de
sessenta dias a contar da realização do ato; (Redação
dada pela Lei nº 10.610, de 20/12/2002)
c) a alteração dos objetivos sociais, a modiﬁcação
do quadro diretivo, a alteração do controle societário das
empresas e a transferência da concessão, da permissão
ou da autorização dependem, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo;
(Redação dada pela Lei nº 10.610, de 20/12/2002)
d) os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das empresas de radiodifusão
estão subordinadas às ﬁnalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores
interesses do País;
e) as emissoras de radiodifusão, excluídas as de
televisão, são obrigadas a retransmitir, diariamente, das
19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos sábados,
domingos e feriados, o programa oﬁcial de informações
dos Poderes da República, ﬁcando reservados 30 (trinta) minutos para divulgação de noticiário preparado
pelas duas Casas do Congresso Nacional;
f) as empresas, não só através da seleção de seu
pessoal, mas também das normas de trabalho observadas nas estações emissóras devem criar as condições

Desde 1962, quando foi aprovado o Código Brasileiro de Telecomunicações, que o programa oﬁcial dos
Poderes da República, popularmente chamado de “Voz
do Brasil”, é transmitido diariamente pelas rádios brasileiras, exceto aos sábados, domingos e feriados.
Referido programa, que possui duração de sessenta minutos, sofreu ao longo dos anos várias modiﬁcações em seu formato, sendo que, no momento,
são divulgadas durante sua transmissão programações
preparadas pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, contendo informações sobre atividades consideradas relevantes para a sociedade brasileira.
Durante mais de quarenta anos de sua existência, a Voz do Brasil ﬁcou restrita às emissoras de rádio,
veículo de comunicação que atinge os mais distantes
rincões de nosso País e que, há algum tempo atrás,
era a única fonte de informação e lazer de muitas localidades brasileiras.
O projeto de lei , que ora apresentamos, pretende estender a obrigatoriedade de transmissão do
programa às emissoras de televisão, uma vez que
hoje a penetração desse meio é muito mais signiﬁcativa, estando presente em mais de 40 milhões de
lares brasileiros.
Para tanto, optamos por modiﬁcar a alínea e do
art. 38, da Lei nº 4.117, de 12 de agosto de 1962, que
estabelecia exceção para as emissoras de televisão
para tornar mais factível a proposta, optamos por ﬂexibilizar o horário de transmissão do programa que poderá ser transmitido no horário compreendido entre as
19h30 e 00h30. Incluímos também menção expressa
à divisão do tempo de transmissão em partes iguais
entre os três Poderes da República. Embora, na prática, a Radiobrás já se responsabilize pela transmissão dos programas, acrescentamos ainda dispositivo
que obriga o Poder Público a colocá-los àdisposição
das emissoras.
Dada a importância de viabilizar a ampla disseminação de informações sobre as atividades realizadas
pelo governo federal, pelo Legislativo e pelo Judiciário,
esperamos contar com o apoio de nossos Pares para
a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 1º de abril de 2003. – Deputada Perpétua Almeida.

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
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mais eﬁcazes para que se evite a prática de qualquer
das infrações previstas na presente lei;
g) a mesma pessoa não poderá participar da
administração ou da gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo
tipo de serviço de radiodifusão, na mesma localidade
(Redação dada pela Lei nº 10.610, de 20-12-2002)
h) as emissoras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir sua ﬁnalidade informativa, destinando um mínimo de 5% (cinco por cento) de seu
tempo para transmissão de serviço noticioso.
i) as concessionárias e permissionárias de serviços de radiodifusão deverão apresentar, até o último
dia útil de cada ano, ao órgão do Poder Executivo expressamente deﬁnido pelo Presidente da República e
aos órgãos de registro comercial ou de registro civil de
pessoas jurídicas, declaração com a composição de
seu capital social, incluindo a nomeação dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos titulares, direta ou indiretamente, de pelo menos setenta
por cento do capital total e do capital votante. (Incluída
pela Lei nº 10.610, de 20-12-2002)
Parágrafo único. Não poderá exercer a função de
diretor ou gerente de concessionária, permissionária
ou autorizada de serviço de radiodifusão quem esteja
no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial.
(Redação dada pela Lei nº 10.610, de 20-12-2002)
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 110, DE 2006
(Nº 4.446/2004, na casa de origem)
Acrescenta inciso ao caput do art. 116
do Decreto nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, dispondo sobre o impedimento da prescrição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o impedimento da
prescrição durante o período de julgamento do pedido
de extradição solicitado à justiça estrangeira.
Art. 2º O caput do art. 116 do Decreto nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso III:
“Art. 116. ..............................................
..............................................................
III – enquanto dure, no exterior, o julgamento do processo de extradição.
..................................................... ”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.446, DE 2004
Acrescenta dispositivo ao art. 116, do
Código Penal Brasileiro Decreto-lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – dispondo sobre
o impedimento da prescrição;
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre o impedimento da
prescrição durante o periodo de julgamento do pedido
de extradição solicitado à justiça estrangeira.
Art. 2º O art. 116 do Código Penal Brasileiro, Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa
a vigorar acrescido do seguinte inciso III:
“Art. 116. ...............................................
..............................................................
III – enquanto dure, no exterior, o julgamento do processo de extradição.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A ousadia, a desconsideração de direitos fundamentais do ser humano, a determinação na execução
de crimes e a utilização de atitudes habilidosas, algumas não proibidas pela lei vigente, para evitar punição, são comportamentos marcantes adotados pelos
criminosos nos dias atuais.
Essas atitudes resultam, muitas vezes, na prescrição da punibilidade, em virtude da diﬁculdade na
realização da instrução criminal e na apresentação
de denúncia.
Evitando citações, notiﬁcações ou homiziandose no estrangeiro, o pretenso criminoso vai ganhando
tempo até ocorrer prescrição. Neste último caso, não
existindo Tratado ou Convenção sobre extradição, o
andamento de eventual processo ﬁca a mercê do tribunal estrangeiro. A soberania dos países impossibilita
a justiça do pais solicitante de adotar qualquer medida
cogente que assiste passivamente o transcurso do tempo e a aproximação do prazo fatal, tendo, muitas vezes,
elementos probatórios convincentes que poderiam fazer
prosperar a pretensão punitiva do Estado.
Dai, então, a nossa intenção de corrigir a distorção.
Os expedientes para culminar na prescrição têm sido muito
utilizados nos casos de crime do colarinho branco, que
proporciona, devido ao geralmente alto poder aquisitivo
do infrator, maior possibilidade de alimentar soﬁsticados
e dispendiosos meios para furtar-se a ação da justiça.
São as nossas justiﬁcações ao Projeto, para o
qual pedimos total apoio dos nobres colegas.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 2004.
– Deputado Zé Geraldo
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7
DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
....................................................................................
Causas impeditivas da prescrição
Art. 116. Antes de passar em julgado a sentença
ﬁnal, a prescrição não corre: (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984).
I – enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do
crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
II – enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro Á Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Parágrafo único. Depois de passada em julgado a
sentença conderiatória, a prescrição não corre durante o
tempo em que o condenado está preso por outro motivo.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11–7–1984).
....................................................................................
(À Comissão de Constituição,Justiça e
Cidadania)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 111, DE 2006
(Nº 6.164/2005, na Casa de Origem)
Altera os incisos I e III do caput do art.
1º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000,
prorrogando, até 31 de dezembro de 2010, a
obrigação de as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica aplicarem, no mínimo,
0,50% (cinqüenta centésimos por cento) de
sua receita operacional líquida em programas
de eﬁciência energética no uso ﬁnal.
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III – a partir de 1º de janeiro de 2011,
para as concessionárias e permissionárias
cuja energia vendida seja inferior a 1.000
(mil) GWh por ano, o percentual mínimo a
ser aplicado em programas de eﬁciência
energética no uso ﬁnal poderá ser ampliado de 0,25% (vinte e cinco centésimos por
cento) para até 0,50% (cinqüenta, centésimos por cento);
..................................................... ”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI Nº 6.164, DE 2005
Altera o inciso I do art. 1º da Lei nº
9.991, de 24 de julho de 2000 prorrogando
até 31 de dezembro de 2010, a obrigação
de as concessionárias e permissionárias
de serviços públicos de distribuição de
energia elétrica aplicarem, no mínimo, cinqüenta centésimos por cento de sua receita
operacional líquida em programas de eﬁciência energética no uso ﬁnal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 1º da Lei nº 9.991, de
24 de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º ..................................................
..............................................................
I – até 31 de dezembro de 2010, os percentuais mínimos deﬁnidos no caput deste artigo serão de cinqüenta centésimos por cento,
tanto para pesquisa e desenvolvimento, como
para programas de eﬁciência energética na
oferta e no uso ﬁnal da energia:
.................................................... (NR)”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos I e III do caput do art. 1º da Lei
nº 9.991, de 24 de julho de 2000, passam a vigorar
com a seguinte redação:

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

Art. 1º ....................................................
I – até 31 de dezembro de 2010, os percentuais mínimos deﬁnidos no caput deste artigo serão de 0,50% (cinqüenta centésimos por
cento), tanto para pesquisa e desenvolvimento
como para programas de eﬁciência energética
na oferta e no uso ﬁnal da energia;
..............................................................

Tradicionalmente, o Governo Federal tem proposto e o Congresso Nacional tem apoiado a implantação
de uma política de otimização da utilização da capacidade instalada do setor de energia elétrica brasileiro, fomentando o combate ao desperdício de energia
elétrica e a pesquisa e o desenvolvimento de novas
tecnologias.

Justiﬁcação
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A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, dispõe
sobre realização de investimentos em P&D e eﬁciência
energética, e estabelece os percentuais de aplicação
da nessas áreas.
De acordo com a redação atual da referida Lei, até
31 de dezembro de 2005, as distribuidoras de energia
elétrica, devem aplicar 0,50% da sua Receita Operacional Líquida Anual em P&D, e 0,50% em programas
de eﬁciência energética.
Porém, a Lei estabelece que, a partir de 1º de
janeiro de 2006, o percentual a ser aplicado em programas de eﬁciência energética será reduzido para
0,25% da Receita Operacional Líquida Anual das concessionárias e permissionárias do serviço público de
distribuição de energia elétrica.
Desde seu inicio, em 1988, os Programas de
Eﬁciência Energética evoluiram de forma bastante
signiﬁcativa. As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica já investiram
aproximadamente R$1.500.000.000,00 (um bilhão
e quinhentos milhões de reais), alcançando uma
economia média estimada de 4.000 GWh/ano, e retirando uma carga da ponta de consumo da ordem
de 1.140 MW.
No entanto, muito ainda resta a ser feito em programas de combate ao desperdício de energia elétrica no Brasil.
De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia –
ABESCO, existe um potencial técnico de economia
de energia que alcança cerca de 18.500 GWh/ano, ou
seja, aproximadamente quatro vezes e meia os 4.000
GWh/ano alcançados até agora.
Investimentos em eﬁciência energética implicam
a otimização do uso dos recursos técnicos, econômicos dos agentes do setor, sempre resultando em
menores tarifas para os usuários e na redução do
impacto ambiental associado à produção e uso da
energia.
O setor elétrico brasileiro ainda não pode se dar
ao luxo de reduzir os montantes que vem investindo
em programas de eﬁciência energética. Muito ainda
resta a ser feito.
Elaboramos, portanto, a presente Proposição
que estende, até 31 de dezembro de 2010, o prazo
de vigência da aplicação do percentual de 0,50% da
Receita Operacional Líquida Anual das distribuidoras de energia elétrica em programas de eﬁciência
energética.
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Em razão do exposto, solicitamos o apoio dos
Nobres Pares para a aprovação do presente Projeto
de Lei.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2005. –
Deputada Maria Lúcia Cardoso.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 9.991, DE 24 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e
em eﬁciência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e
autorizadas do setor de energia elétrica, e
dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As concessionárias e permissionárias de
serviços públicos de distribuição de energia elétrica
ﬁcam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante
de, no mínimo, setenta e cinco centésimos por cento de sua receita operacional líquida em pesquisa
e desenvolvimento do setor elétrica e, no mínimo,
vinte e cinco centésimos por cento em programas
de eﬁciência energética no uso ﬁnal, observado o
seguinte:
I – até 31 de dezembro de 2005, os percentuais mínimos definidos no caput deste artigo serão de cinqüenta centésimos por cento, tanto para
pesquisa e desenvolvimento, como para programas
de eficiência energética na oferta e no uso final da
energia;
II – os montantes originados da aplicação do
disposto neste artigo serão deduzidos daquele destinado aos programas de conservação e combate ao
desperdício de energia, bem como de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor elétrico, estabelecidos nos contratos de concessão e permissão de
distribuição de energia elétrica celebrados até a data
de publicação desta Lei;
III – a partir de 1º de janeiro de 2006, para as
concessionárias e permissionárias cuja energia vendida seja inferior a 1.000 GWh por ano, o percentual
mínimo a ser aplicado em programas de eﬁciência
energética no uso ﬁnal poderá ser ampliado de vinte e cinco centésimos por cento para até cinqüenta
centésimos;
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IV – para as concessionárias e permissionárias
de que trata o inciso III, o percentual para aplicação
em pesquisa e desenvolvimento será aquele necessário para complementar o montante total estabelecido no caput deste artigo, não devendo ser inferior a
cinqüenta centésimos por cento.
....................................................................................
(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 112, DE 2006
(Nº 7.561/2006, Na Casa de Origem)
(De Iniciativa do Presidente da República)
Altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho
de 1981, que dispõe sobre as atividades
do médico residente, e revoga dispositivos da Lei nº 10.405, de 9 de janeiro
de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de
1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Ao médico residente será assegurada bolsa no valor correspondente a
R$1.916,45 (mil novecentos e dezesseis reais
e quarenta e cinco centavos), por regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.
.................................................... “(NR)
Art. 2º Esta Lei produzirá efeitos ﬁnanceiros a
partir de 1º de janeiro de 2007.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Ficam revogadas os arts. 1º e 2º da Lei nº
10.405, de 9 de janeiro de 2002.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 7.561, DE 2006
Altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho de
1981, que dispõe as atividades do médico
residente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de
1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Ao médico residente será assegurada bolsa no valor correspondente a
R$1.916,45 (mil novecentos e dezesseis reais
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e quarenta e cinco centavos), por regime especial de treinamento em serviço de sessenta
horas semanais.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei não produzirá efeitos ﬁnanceiros
antes de 1º de janeiro de 2007.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Ficam revogados os arts. 1º e 2º da Lei nº
10.405, de 9 de janeiro de 2002.
Brasília,
MENSAGEM Nº 945, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “altera a Lei nº 6.932, de 7 de
julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente”.
Brasília, 8 de novembro de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EMI Nº 46/MEC/MS/MP
Brasília, 1º de novembro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo anteprojeto de lei que “altera a Lei
nº 6.932, de 7 de julho de 1921, que dispõe sobre as
atividades do médico residente”.
O valor da bolsa de Residência Médica, foi alterado pela última vez por meio do artigo 1º da Lei nº
10.405. Por essa mudança, a referida bolsa passou
a corresponder a 85% (oitenta e cinco por cento) do
vencimento básico ﬁxado para os cargos de nível
superior posicionados no Padrão I da Classe A do
anexo à Lei nº 10.302, de 31 de outubro de 2001 - de
R$782,26 (setecentos e oitenta e dois reais e vinte e
seis centavos) -, em regime de 40 (quarenta) horas
semanais, acrescido de um adicional de 112,09%
(cento e doze vírgula zero nove por cento), por regime
especial de trcinamento cm serviço de 60 (sessenta)
horas semanais.
Em razão do acima exposto, a Associação Nacional dos Médicos Residentes (ANMR) iniciou um movimento pela correção desse valor em abril de 2005, encaminhando ao Ministério da Educação, por intermédio
de ofício protocolado em setembro desse mesmo ano,
uma minuta de anteprojeto de lei que majora a bolsa
em 50% (cinqüenta por cento). Pleito de igual teor foi
levado ao conhecimento do Excelentíssimo Senhor
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Vice-Presidente da República, por meio do Sindicato
dos Médicos do Estado do Rio de Janeiro e do Senhor
Senador Marcelo Crivella.
Ao ser apresentado pela ANMR para discussão
em reunião Plenária da Comissão Nacional de Residência Médica, o Ministério da Saúde ressaltou ser
necessária a participação do Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS)
em qualquer tentativa de entendimento que envolva o
aumento do valor da bolsa, uma vez que parte dessas bolsas é ﬁnanciada por Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde.
Em 29 de junho de 2006, o Ministério da Educação apresentou ao Ministério da Saúde, ao Conass e
ao Conasems a proposta de reajuste do valor da bolsa, tomando-se por referência a inﬂação registrada no
período, do governo de Vossa Excelência, de aproximadamente 30% (trinta por cento).
A partir da avaliação da proposta retromencionada, realizada em 3 de julho de 2006, o Ministério
da Saúde, representado pela Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), o
Conass e o Conasems reconheceram a necessidade
de se promover a majoração da bolsa, em face das
seguintes ponderações:
a) o reajuste das bolsas de residência
deveria estar atrelado ao reajuste dos médicos da rede e não necessariamente aos
reajustes das bolsas de pós-graduação da
CAPES; e
b) o aumento desproporcional do valor
da bolsa de residência em relação ao salário
dos médicos da rede pode gerar uma distorção no sistema de saúde.
Em decorrência desse citado entendimento, em
15 de agosto de 2006, em reunião realizada nas dependências do Ministério da Saúde, a SGTESIMS, a
SESU/ME, a ANMR, o CONASS e o CONASEMS ﬁrmaram um Protocolo de Intenções prevendo o envio
a Vossa Excelência de um projeto de lei que promove o aumento da bolsa de Residência Médica para
RS1.916,45 (mil oitocentos e noventa e seis reais e
setenta centavos).
O impacto do aumento proposto para a pasta
da Saúde é de R$49.483.251,22 (quarenta e nove
milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e
cinqüenta e um reais e vinte e dois centavos), já contemplados na proposta orçamentária de 2007. Com
efeito, a ação 10.128.1311.6149.0001 – Residência
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de Proﬁssionais de Saúde conta com previsão orçamentária de R$31.600.000,00 (trinta e um milhões e
seiscentos mil reais), e a ação 10.364.1311.8541.0001
– Formação de Recursos Humanos em Educação Proﬁssional e de Pós-Graduação Stricto e Lato-Sensu
em Saúde, por sua vez, conta com previsão orçamentária de R$108.900.000,00 (cento e oito milhões e novecentos mil reais).
Já para a pasta da Educação, o impacto monta
a R$27.314.499,93 (vinte e sete milhões, trezentos
e quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais
e noventa e três centavos), a serem suportados pela
ação 12.364.1073.4005 – Universidade do Século XXI
– Funcionamento da Residência Médica, que conta com previsão orçamentária de RS116.723.062,00
(cento e dezesseis milhões, setecentos e vinte e três
mil e sessenta e dois reais).
Destarte, a presente proposta é perfeitamente
compatível com a estrutura orçamentária dos Ministérios da Saúde e da Educação.
Esses são os motivos, Senhor Presidente, pelos
quais temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto
de lei.
Respeitosamente, Fernando Haddad, Jarbas
Barbosa da Silva Júnior e Paulo Bernardo Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.932, DE 7 DE JULHO DE 1981
Dispõe sobre as Atividades do Médico
Residente, e dá outras Providências.
....................................................................................
Art. 4º Ao médico residente será assegurada bolsa no valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por
cento) do vencimento básico ﬁxado para os cargos de
nível superior posicionados no padrão I da classe A
do Anexo da Lei nº 10.302, de 31 de outubro de 2001,
em regime de 40 (quarenta) horas semanais, acrescido de adicional no percentual de 112,09% (cento e
doze vírgula zero nove por cento), por regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas
semanais.
*Artigo, caput, com redação dada pela lei nº
10.405, de 9-1-2002.
§ 1º O médico residente é ﬁliado ao Sistema Previdenciário na qualidade de segurado autônomo.
* § 1º com redação dada pela Lei nº 8.138, de
28-12-1990.
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§ 2º Para efeito do reembolso previsto no art. 69
da Lei n0 3.807, de 26 de agosto de 1960, com redação
dada pela Lei n0 5.890, de 8 de junho de 1973, combinada com § 1º do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.910, de 29
de dezembro de 1981, o valor da bolsa referida neste
artigo será acrescido de 10% (dez por cento) sobre o
salário-base ao qual está vinculada a contribuição do
médico residente, em sua qualidade de segurado autônomo do Sistema Previdenciário.
* § 2º com redação dada pela Lei nº 8.138, de
28-12-1990.
§ 3º Para fazer jus ao acréscimo de que trata o
§ 2º deste artigo o médico residente deverá comprovar, mensalmente, os recolhimentos efetivados para a
Previdência Social.
* § 3º com redação dada pela Lei nº 8.138, de
28-12-1990.
§ 4º As instituições de saúde responsáveis por
programas de residência médica oferecerão aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período
de residência.
* § 4º com redação dada pela Lei nº 8.138, de
28-12-1990.
§ 5º Ao médico residente ﬁliado ao Sistema Previdencíário na forma do § 1º deste artigo são assegurados os direitos previstos na Lei nº 3.807, de 26 de
agosto de 1960 e suas alterações posteriores, bem
como os decorrentes de acidentes de trabalho.
* § 5º com redação dada pela Lei nº 8.138, de
28-12-1990.
§ 6º À médica residente será assegurada a continuidade da bolsa de estudos durante o período de
4 (quatro) meses, quando gestante, devendo, porém,
o período da bolsa ser prorrogado por igual tempo
para ﬁns de cumprimento das exigências constantes
desta Lei.
* § 6º com redação dada pela Lei nº 8.138, de
28-12-1990.
Art. 5º Os programas dos cursos de Residência
Médica respeitarão o máximo de 60 (sessenta) horas
semanais, nelas incluídas um máximo de 24 (vinte e
quatro) horas de plantão.
§ lº O médico residente fará jus a 1 (um) dia de
folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos de repouso, por ano de atividade.
§ 2º Os programas dos cursos de Residência
Médica compreenderão, no mínimo de 10% (dez por
cento) e num máximo de 20% (vinte por cento) de sua
carga horária, atividades teórico-práticas, sob a forma
de sessões atualizadas, seminários, correlações clínico
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patológicas ou outras, de acordo com os programas
preestabelecidos.
....................................................................................
LEI Nº 10.405, DE 9 DE JANEIRO DE 2002
Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº
6.932, de 7 de julho de 1981, altera as tabelas de vencimento básico dos professores
do ensino de 3º grau e dos professores de
lº e 2º graus, integrantes dos quadros de
pessoal das instituições federais de ensino,
e altera dispositivos da Lei nº 10.187, de 12
de fevereiro de 2001.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O caput do art. 4º da Lei nº 6.932, de 7
de julho de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Ao médico residente será assegurada
bolsa no valor correspondente a 85% (oitenta e cinco
por cento) do vencimento básico ﬁxado para os cargos
de nível superior posicionados no padrão I da classe A
do Anexo da Lei nº 10.302, de 31 de outubro de 2001,
em regime de 40 (quarenta) horas semanais, acrescido de adicional no percentual de 112,09% (cento e
doze vírgula zero nove por cento), por regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas
semanais.
..................................................................” (NR)
Art. 2º A alteração determinada pelo art. 1º terá
efeitos ﬁnanceiros a partir de 1º de fevereiro de 2002,
ﬁcando assegurado ao médico residente, exclusivamente nos meses de dezembro de 2001 e janeiro de
2002, o pagamento da bolsa nos valores vigentes em
30 de novembro de 2001, acrescido de bolsa extraordinária nos valores de R$400,00 e R$100,00, respectivamente.
Art. 3º As tabelas de vencimento básico dos
professores do ensino de 3º grau e dos professores
de lº e 2º graus integrantes dos quadros de pessoal das instituições federais de ensino passam a ser
as constantes do Anexo I, a partir de 1º de fevereiro
de 2002.
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Educação.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os projetos lidos vão às Comissões
competentes.
Sobre a mesa. pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.220, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 344, de
2006 (nº 2.042/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Marco Zero Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Laranjal
do Jarí, Estado do Amapá.
Relator: Senador Geovani Borges
Relator ad hoc: Senador Jonas Pinheiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 344, de 2006 (nº 2.042, de 2005, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Ródio Marco Zero Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Laranjal do Jarí, Estado do Amapá. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
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outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 344, de 2006, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 344, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à
Rádio Marco Zero Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Laranjal do Jarí, Estado do Amapá, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. é da competência exclusiva do Congresso Nacional
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
da concessão de emissoras de radio e Televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, publico e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, ante de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de radio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.221, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 361, de
2006 (nº 2.150/2006, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Educativa e Cultural Itauense (ACECI) Itaú – RN a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itaú, Estado do Rio Grande
do Norte.
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 361, de 2006 (nº 2.150, de 2006, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária Educativa e Cultural Itauense
(ACECI) Itaú – RN a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itaú, Estado do Rio Grande
do Norte. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 361, de 2006, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 361, de 2006, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
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quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Comunitária Educativa e Cultural Itauense (ACECI) Itaú – RN a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itaú, Estado do
Rio Grande do Norte, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.222, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de
2006 (nº 1.600/2005, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Firminópolis
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Firminópolis, Estado
de Goiás.
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 371, de 2006 (nº 1.600, de 2005, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Firminópolis a execu-
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tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Firminópolis, Estado de Goiás. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido Projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições
que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.

Sábado 25

A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 371, de 2006, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “altera o parágrafo único do
art. 6º da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 371, de 2006, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Firminópolis a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Firminópolis, Estado de Goiás,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII - apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
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pridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ...............................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
A Presidência recebeu o Ofício nº 134, de 2006,
da Comissão de Educação, comunicando a aprovação
em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 344, 361 e 371 de 2006.
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
aprovado pelo Plenário em 25 de março de 2003,
ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo
Plenário.
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É o seguinte o ofício recebido:
Of. nº CE/134/2006
Brasília, 21 de novembro de 2006
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em caráter terminativo, na reunião realizada
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nesta data, os Projetos de Decretos Legislativos de
nºs 344, 361 e 371 de 2006.
Atenciosamente, – Senador Wellington Salgado
de Oliveira, Presidente da Comissão de Educação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra ao primeiro orador
inscrito, Senador Paulo Paim, por 20 minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, ﬁz questão de
falar nesta manhã, porque concluímos ontem, com sucesso absoluto, a 2ª Semana de Valorização da Pessoa
com Deﬁciência, no Senado da República.
O Brasil todo acompanhou o evento, que contou
com delegações de praticamente todos os Estados.
Cumprimento de forma carinhosa e solidária todos os funcionários do Senado da República.
Cumprimento os funcionários da Gráﬁca. Teremos, agora, deﬁnitivamente, um parque moderno de
impressão em braile para que as pessoas cegas possam fazer a leitura dos textos.
Cumprimento os funcionários da Biblioteca, a Diretora Simone. Participei da abertura de uma sala para
pessoas com deﬁciência e idosos. Teremos o que há de
mais moderno no mundo agora na nossa biblioteca.
Cumprimento todo o sistema de comunicação
da Casa: TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado,
Jornal do Senado pelo brilhante trabalho que ﬁzeram
nesses dias.
Ontem à noite, no Auditório Petrônio Portela,
ﬁzemos um grande debate com o Dudu, ﬁlho do Roberto Carlos, que é cego. Um excelente apresentador.
Tivemos a felicidade de apresentar o projeto Cantando
as Diferenças.
Cumprimento também, Srª Presidente – por medo
até de esquecer algum nome –, todos aqueles que, de
uma forma ou de outra, contribuíram para que esse
grande momento acontecesse.
O Diretor Agaciel cumpriu um papel fundamental. Cumprimento os artistas globais Sheron, Isabel,
Marcos Frota. Participei, inclusive, de um show com
crianças e adultos deﬁcientes que dançavam, cantavam, falavam, choravam, brincavam, riam. Enﬁm, foi
um momento muito bonito.
O Marcos Frota, de fato, está fazendo um belíssimo, belíssimo trabalho. Comoveu-me, Senadora Serys,
a história de Isabel e seu esposo, que estavam aqui,
de seu ﬁlho deﬁciente e do trabalho que vêm fazendo
em todo o Brasil. Eu queria citar todos. Parabenizo o
trabalho da Fiesp, na ﬁgura de um deﬁciente visual, o
Guilherme, que fez aqui uma belíssima palestra. Foi
um grande momento.
Eu tinha preparado um pronunciamento sobre o
corte das diferenças. Ouvindo tudo isso, adquirindo ex-
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periência nessa caminhada, aprendendo muito, muito,
muito com as pessoas com deﬁciência, apresentei um
projeto propondo que qualquer verba da União só poderá ser destinada para aqueles setores da sociedade
– e aqui vamos pegar principalmente as Prefeituras e
os Estados – que adotem políticas do corte das diferenças, que tenham políticas voltadas para as pessoas com deﬁciência e para a inclusão de todos aqueles que, de uma forma e de outra, são discriminados.
Espero que esse projeto seja aprovado com rapidez
aqui na Casa e, com isso, asseguremos que todas as
cidades deste País tenham o que chamo “corte das
diferenças”. É como uma lei de responsabilidade social e de inclusão.
Estão saindo aqui neste momento os representantes dos corretores de todo o País. Quero informar a
eles algo que já comuniquei ao Presidente e aos Representantes dos Estados aqui presentes. No projeto
do Senador Ney Suassuna, conforme entendimento
feito, será atendida, na íntegra, a reivindicação dos
senhores. Então, ﬁquem tranqüilos. Conversei com o
Senador Ney Suassuna, e, em resumo: em relação à
resolução do encontro que os senhores estão realizando hoje aqui em Brasília e, pelo entendimento que ﬁz
com o Senador Suassuna, suas reivindicações serão
atendidas na íntegra. Sei que estão retornando para
seus Estados. Parabéns. Tenham um belo ﬁm de Encontro Nacional.
Voltando a meu pronunciamento, Srª Presidente,
eu queria começar, se me permitir, a fazer uma análise
rápida do que entendo que seja o corte das diferenças. Isso está relacionado a um projeto de resolução
já entregue nesta Casa que se chama “Cantando a
diferença”.
Srª Presidente, sei que nem todos entendem
quando venho à tribuna falar de deﬁciente, de idoso,
de violência contra a mulher, de crianças de rua abandonadas, daqueles que se envolvem, de forma equivocada, errada e criminosa, com o narcotráﬁco, mas
essas são bandeiras que norteiam a minha caminhada
e a minha vida e não tenho como mudá-las.
Por isso, começo dizendo, Srª Presidente, que
ainda carrego dentro de mim uma enorme vontade
de ver os seres humanos interagindo de forma mais
positiva. Gostaria muito que certos comportamentos
simplesmente deixassem de existir e que todos se
unissem em torno de uma causa maior: a construção
de uma sociedade efetivamente pluralista.
Muitos, às vezes, riem ou dizem piadas, até mesmo desses nossos sonhos. Sonhos que, tenho certeza, não são só meus; são seus também e é de grande
parte do povo brasileiro, de homens e mulheres de
bem, como se fosse um sonho tolo. Mas acredito que
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tolices assim é que permitirão a sobrevivência, a solidariedade da espécie humana. É por essa razão que
venho aqui e faço discursos, pronunciamentos, batendo na mesma tecla: a mudança de atitude e políticas
humanitárias para todos.
Nesta semana, quando vim a esta tribuna, comentei que vivemos um dos momentos mais bonitos, que
fortalecem e fazem-me acreditar que viver de forma
fraternal é possível. E é muito bom quando a vida nos
reserva tais momentos. Foram integrados à Semana
de Valorização da Pessoa com Deﬁciência, também
o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência
Negra. Nessa estrada, podemos passar nossos olhos
pelas questões da sensibilidade, das diferenças, do
ideal para a construção de uma nova sociedade e, portanto, seres humanos de uma beleza interior tal que o
mundo, certamente, se fará mais belo se adotarmos
essa conduta. Se começarmos pela questão da sensibilidade, veremos que, entre outras deﬁnições, ela é
a facilidade na aproximação.
Será que essa proximidade não pode existir de
fato? Será que ela está sendo vivenciada por aqueles
que não podem ver, que não podem ouvir, que não
podem falar, ou que não podem locomover-se?
Segundo dados divulgados por grande parte do
Instituto de Pesquisa, calcula-se que, no mundo inteiro, haja mais de 500 milhões de pessoas com alguma
deﬁciência. Acredita-se que, ainda na América Latina,
por volta de 10% das pessoas são afetadas por algum
tipo de deﬁciência. No Brasil, já são quase 3 milhões
de crianças com algum tipo de deﬁciência. Lamentavelmente, as pessoas com deﬁciência ainda são relegadas ao mundo em que a discriminação existe. Na
verdade, essa discriminação não contribui em nada; só
prejudica a todos. Muitos acreditam que as limitações
de algumas pessoas impedem que elas vivam de forma inclusiva. Pergunto: quem não tem limitações de
alguma natureza na vida? Eu tenho já um problema
de coluna, de visão, de hipertensão. Enﬁm, quem não
os tem? Então todos nós, no fundo, somos pessoas
com algum tipo de deﬁciência. Ou será que alguns têm
diﬁculdade de ser solidário, de abrir o coração?
Ontem, no último debate, uma doutora especializada na área de recuperação de pessoas com deﬁciência do nosso Sarah Kubitschek disse o seguinte:
“Será que algumas pessoas têm diﬁculdade de dizer
que amam o próximo? Têm diﬁculdade de dizer que
amam uma pessoa com deﬁciência? Ou têm diﬁculdade de dizer que amam alguém pela cor da pele? Ou
por idade? Ou pela livre opção sexual?”
O Senado Federal apresentou, na 2ª Semana de
Valorização da Pessoa com Deﬁciência, no Salão Negro, uma série de projetos belíssimos. Por várias vezes,
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discursei desta tribuna sobre alguns desses projetos,
em articulação com a sociedade civil.
Srª Presidente, a implementação de projetos
como esses que vi aqui, no Senado, dar-se-á pela capacitação dos atores de políticas públicas para que,
na execução dessas políticas, faça-se por aquilo que
chamo, mediante projeto que apresentei, um corte
transversal, que contemple todas as diferenças próprias da condição humana.
Sempre digo que a natureza respeita a diferença.
Se olharmos a natureza, se não for a mão do homem,
ela nos dá uma aula de vida e de solidariedade.
Srª Presidente, com relação a esse projeto que
chamo de reﬂexão da diferença, já temos um grande
entendimento de parceria na linha dos direitos humanos, com a aplicação dos Estatutos do Idoso, do Deﬁciente, da Criança e do Adolescente. Estão aqui em
debate os povos indígenas, a política das mulheres, a
igualdade racial. Caminhamos muito de lá para cá para
aquilo que chamo de inclusão social por meio também
da educação e da cultura.
Entendo, Srª Presidente, que juntos, sociedade,
empresários, universidades, Poder Público, pelo reconhecimento da diversidade da sua gente, com certeza,
poderemos apontar para esse novo caminho.
O Senador Heráclito Fortes esteve lá conosco
ontem e fez um belíssimo depoimento.
Senador Heráclito Fortes, meu pronunciamento é longo, mas gostaria de dizer que aquele foi o dia
em que vi V. Exª emocionado. V. Exª tem feito aqui um
debate ﬁrme e duro defendendo as suas convicções.
Vou contar isto aqui porque aquele evento foi gravado:
penso que foi a primeira vez que eu vi – conheço V.
Exª há mais de 20 anos – algumas lágrimas correndo
do canto dos seus olhos. Eu acho isso muito bonito.
Eu não tenho vergonha de dizer que inúmeras vezes
isso aconteceu comigo. Ontem, aquele foi um momento
bonito. Veja como as pessoas com deﬁciência nos aproximam tanto! V. Exª deu ontem um depoimento sobre
a sua experiência com o Pitanguy no Piauí, depois em
Porto Alegre. Isso foi de fato comovente.
Srª Presidente, eu poderia lembrar de muita coisa
aqui. Poderia lembrar-me de Ray Charles, que era ﬁlho
de Bailey Robinson, mecânico e faz-tudo, e de Aretha
Robinson. Na fase da Grande Depressão, mesmo após
a mudança para Greenville, quando Ray Charles ainda
era criança, não havia facilidades econômicas, ganhos
ﬁnanceiros para ninguém, em especial para as famílias
negras – e aí, no caso, devido à segregação sulista naquele país. Aqui Ray Charles recorda a extrema pobreza
de sua família, na autobiograﬁa que escreveu, em que
diz: “Éramos os mais pobres dentre os pobres, estávamos no fundo da escada olhando para cima, apenas
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o chão nos pertencia”. A infância de Ray Charles não
foi fácil: quando tinha cinco anos, viu seu irmão mais
novo, George, afogar-se na grande tina, onde a mãe
lavava roupa, trauma que o acompanhou por toda a
vida. E ele foi perdendo a visão gradualmente.
O próprio autor que interpretou Ray Charles no
cinema, ao ser perguntado sobre a experiência, disse: “A coragem. Não imaginava que ele era um cara
tão corajoso. Esse ﬁlme conta a história da infância
e da adolescência dele. A maioria das pessoas não
tem a mínima idéia de como tudo foi tão difícil. Negro,
pobre, órfão aos 15 anos. E querendo fazer música?
Meu Deus! Ray Charles pegou um ônibus sozinho e
foi para a costa oeste tocar, com 17 anos”. Era cego e
teve uma vida de sucesso.
Outro exemplo é o do escritor Marcelo Rubens
Paiva, que, entrevistado sobre o fato de alguém ter
dito ser impossível ser feliz em uma cadeira de rodas,
respondeu: “Isso é bobagem. Sou paraplégico há 23
anos, já viajei o mundo e conheci muito deﬁciente realizado. Tenho amigo instrutor de mergulho, alpinista,
advogado, arquiteto, empresário”. São padeiros, mecânicos, trabalhadores da construção civil. Dêem-lhes
somente oportunidades. “O dono do Unibanco é paraplégico. Eu, por exemplo, sou feliz. Meu problema não
é a cadeira de rodas, mas os problemas de um cara
de 44 anos. Uma vez, fui fazer terapia e disse logo:
Não vim aqui para discutir a minha deﬁciência; vim
discutir minha relação com a minha mãe, com a minha mulher, minhas frustrações”. Ou seja, como todo
e qualquer cidadão.
Podemos ainda citar Evandro Haponiuk, 33 anos,
que sofreu paralisia cerebral ao nascer, tem grandes
diﬁculdades motoras, inclusive de articulação da fala,
e está no 2º ano de Direito da Faculdade Dom Bosco.
Ele disse: “Agradeço a Deus a oportunidade que me
dá todos os dias. Tenho uma família maravilhosa. Minha vida não parou por causa da minha deﬁciência.
Posso conversar com vocês. A única coisa que peço é
que tenham um pouquinho de paciência”.
É muito bonito uma pessoa dizer isso. E são coisas que gravei nessa caminhada. Enﬁm, muitas foram
as citações, as falas, que jamais vou esquecer.
Há uma outra de uma pessoa cega, que disse o
seguinte: “Preciso agradecer, acima de tudo, a Deus a
oportunidade da vida, as experiências que me levaram
à compreensão de que não me faltam os olhos físicos,
não me faltou a visão interior, a visão que me permite ver a beleza que é a criação, a energia de Deus, a
beleza do ser humano, que traz em si a capacidade
da superação dos limites”.
Mas todos dizem: o preconceito existe, e temos
de combatê-los todos.
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Sr. Presidente, eu poderia voltar a falar – hoje há
até um artigo publicado no Jornal do Brasil – sobre a
realidade desse corte da comunidade negra. Claro que
não vou fazer a leitura desse enorme documento que
está aqui, mas quero registrar, por exemplo, o trabalho
que realiza o Grupo Olodum lá na Bahia. E sou do Rio
Grande do Sul, não tenho nenhuma dúvida, nascido
em Caxias do Sul, no interior do Estado. O Olodum fez
uma marcha com mais de 100 mil pessoas.
Pelas informações que tenho, ele já arrecadou
mais de um milhão de assinaturas para que o Estatuto da Igualdade Social seja efetivamente aprovado na
Câmara dos Deputados.
A Câmara dos Deputados fez, ontem, uma sessão de homenagem à comunidade negra. Mas como
seria bom se, em vez de ser uma sessão de homenagem, fosse uma sessão para aprovação de políticas
públicas de combate ao racismo.
Recebo correspondências de todo o País. E o
que eles pedem? Sessões de homenagem são muito boas. Claro que são muito boas! São lembranças,
momentos de encontro, são reﬂexos sobre o combate
a todo o tipo de discriminação. Mas como seria bom
se a Câmara tivesse copiado o exemplo do Senado
e já aprovado o Estatuto que nós já aprovamos aqui
por unanimidade.
Enﬁm, Senadora Serys, eu poderia falar aqui de
uma mulher, até em homenagem a V. Exª, chamada
Agualtune, mãe de Ganga Zumba e avó de Zumbi. Ela
era ﬁlha do rei do Congo e foi vendida como escrava
para o Brasil em razão do tráﬁco negreiro da época.
Quando os Javas invadiram o Congo, Agualtune foi
à frente de batalha para defender o seu reino. E ela,
uma mulher negra, comandou um exército de 10 mil
guerreiros. Derrotada, foi trazida como escrava em um
navio negreiro para o Brasil. Aqui engravidou. Nos últimos meses da sua gravidez, organizou sua fuga e a de
alguns escravos para Palmares. Ela começou, então,
ao lado de Ganga Zumba, a organização dos negros.
E ali uma de suas ﬁlhas deu-lhe um grande presente,
que foi um neto: Zumbi dos Palmares.
Eu poderia aqui falar de tantos homens, mulheres, brancos, negros e índios que se destacaram nessa
grande caminhada. Poderia aqui falar de Martin Luther
king, poderia falar de Nelson Mandela.
Lembro-me de uma citação de Martin Luther King:
“E quando isso acontecer, quando nós permitirmos
o sino da liberdade soar, quando nós deixarmos ele
soar em toda moradia e todo vilarejo, em todo Estado
e em toda cidade, nós poderemos acelerar aquele dia
quando todas as crianças de Deus, homens pretos e
homens brancos, judeus e gentios, protestantes e católicos, poderão unir mãos e cantar nas palavras do
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velho spiritual negro: ‘Livre, aﬁnal; livre aﬁnal.’ Agradeço ao Deus todo-poderoso, nós somos livres aﬁnal”.
Nós brancos, negros, deﬁcientes, índios, todos, todos,
somos livres.
Martin Luther King morreu pela luta em defesa
das ações aﬁrmativas, de todas elas. Lamento que o
nome dele tenha sido destroçado por alguns segmentos que tentam dar a impressão de que ele era contra
as ações aﬁrmativas. Martin Luther King foi assassinado por defender exatamente aquilo que contempla
hoje o Estatuto da Igualdade Racial. Não façam essa
violência com a memória de Martin Luther King, por
favor. Ele não está aqui para explicar. Não façam isso!
Martin Luther King morreu, foi assassinado por defender as políticas aﬁrmativas, para que houvesse a
efetiva inclusão.
Senadora Serys, comentei desta tribuna tudo o
que aconteceu. Os jornais publicaram no ﬁm de semana
a violência que é o preconceito não só contra negros,
mas contra deﬁcientes, mulheres, índios.
Eu poderia aqui lembrar rapidamente a história de
Sepé-Tiarajú, que morreu para defender o solo pátrio,
para defender brancos e negros, ele morreu lá. Falamos tanto aqui dos lanceiros, enﬁm. Eu poderia falar
aqui do Maurício de Sousa, um homem sensível, com
imensa consciência, que fez dos seus livros um marco
nas histórias em quadrinhos contra as discriminações.
Eu poderia aqui falar, por exemplo, de uma criança
iraquiana. Recebi uma carta de Natal de um menino
iraquiano em que, resumindo – não vou ler a carta,
Senadora, pelo tempo, porque sei que V. Exª também
tem que viajar –, ele pede de presente de Natal o silêncio. Ele não quer mais ver as bombas estourando
em cima das casas, das escolas. Todo dia, quando ele
sai, a mãe abraça-o e beija-o como se fosse a última
vez, a última lágrima. Ele pede: “Eu, que já pedi tanto
ao Papai Noel, queria que ele me desse no Natal somente o silêncio para que eu não ouça mais o barulho das bombas, para que eu não tenha de caminhar
por cima de corpos e ver, em vez de águas nas ruas,
o sangue de homens e mulheres, tanto americanos
quanto iraquianos, mortos”.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª permite um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador Heráclito Fortes, ouço com alegria o aparte de
V. Exª.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Paulo
Paim, é com muita alegria que interrompo o seu belo
discurso para, com um modesto aparte, parabenizálo pelo que pude ver ontem. Na realidade, Senadora
Serys, a culpa da minha ida ontem ao encontro que
ﬁnalizava essa extraordinária iniciativa do Senado na
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direção da valorização dos que têm alguma forma de
deﬁciência foi do Senador Paim. Eu estava aqui, e ele
me falou rapidamente do que havia acontecido e que,
à noite, haveria o ato ﬁnal. Ontem, o dia aqui foi muito
movimentado. O fato me passou despercebido, e esqueci. Já estava na garagem, indo para minha casa,
quando me lembrei do fato e de que havia visto a Srª
Mara na sua cadeira de rodas, com uma ﬁbra fantástica,
circulando exatamente em direção do auditório Petrônio
Portela cedo da noite. Infelizmente, quando lá cheguei,
o encontro já estava adiantado, mas tive oportunidade
de ver o depoimento de V. Exª. Se lágrimas correram
ontem na reunião, pela maneira com que foi desenvolvida e pela simplicidade, quero dizer que V. Exª, de
maneira muito justa, foi quem puxou esse cordão, no
depoimento em que relatou as experiências que viveu,
mas, acima de tudo, nos exemplos, trazendo para a
sua equipe um deﬁciente visual e promovendo a sua
integração na sociedade. O que mais me impressionou
é que estávamos ali, e todos os integrantes da Mesa,
comandada pelo Dudu, o ﬁlho do Roberto Carlos, eram
pessoas com algum tipo de deﬁciência ou que carregam problemas com ﬁlho ou com outro ente querido.
E não vi semblante de amargura em nenhuma delas,
só otimismo. Nós, Senadora Serys, que somos sadios,
vivemos reclamando da vida. Aquilo me tocou muito.
Naquele momento, lembrei-me do nosso querido Tebet,
que, já sabendo da irreversibilidade do seu problema,
só falava de futuro e não admitia que interrompessem
seu pensamento de otimismo, principalmente com relação ao Brasil. Dei alguns depoimentos do que vivi,
de experiências que tive; sobre outras, não quis dar,
calei-me. De fato, foi uma noite extraordinária. O mais
incrível, Senador Paulo Paim, é que cheguei ali bastante cansado – eram 22 horas quando saí do meu
gabinete. No entanto, após o encontro, estava lépido
e fagueiro e fui, inclusive, jantar, num restaurante da
cidade, com o Guilherme, deﬁciente visual.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ele representava a Fiesp no evento.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Representava a Fiesp. No jantar, ﬁcamos conversando sobre a
vida. E observei novamente que, em nenhum instante,
esse rapaz mostrou amargura ou revolta. É algo que
toca, Presidente Serys, a maneira otimista como ele
enfrenta a vida. De repente, pediu-me permissão para
usar o celular, ligou para a namorada e falou com ela
com otimismo. Uma coisa fantástica! Perguntei-lhe:
“Sua namorada está aqui?” Ele disse: “Não. Minha
namorada trabalha em turismo e está no seu Estado,
Mato Grosso, acompanhando uma missão”.
(Interrupção do som.)
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Ela acompanhava uma missão, um programa de turismo, algo
assim, não me lembro dos detalhes. É uma lição, caro
Senador Paulo Paim, fantástica! Mas fui até lá por outro
problema. Quando cheguei ao meu gabinete, recebi,
dentre as correspondências do dia, alguns e-mails
de preocupação sincera, outros de má-fé, a respeito
da CPI que solicitei para averiguar o desvio de recursos nas ONGs. Gosto de fazer – e minha vida pública
pode mostrar – as coisas com muita responsabilidade. Se prestarem atenção, em nenhum momento ﬁz
acusações a qualquer ONG, de quem quer que seja.
No dia em que a imprensa noticiou o possível envolvimento de uma ONG com a mulher de um político do
Nordeste, desmenti de imediato, até porque não sabia
do fato. Sobre a questão da Unitrabalho, muito citada,
sempre me pronuncio com cautela. Temos que ter
muito cuidado com a investigação que, com certeza,
vamos iniciar. Eu tinha que dar uma satisfação, Senador Paulo Paim – conto com sua compreensão para
isso –, naquele momento. Até porque, em um gesto
de conﬁança, todos os Senadores lá presentes tinham
aposto assinaturas para a instalação da Comissão. Eu
não estava presente, mas está aqui o Senador Tião
Viana, que também o fez.
É preciso que todos saibam que não se trata de
uma CPI política. Para evitar essa conotação não movi
uma palha durante o período eleitoral. Seria até um prato muito bom para ser explorado, mas tive o cuidado,
a ética, de não tratar desse assunto. Usei um termo
muito gaúcho ao falar da separação do joio do trigo. É
preciso, caro Senador Paulo Paim, que façamos isso.
Se não tivermos cuidado, quando formos atentar de
maneira mais detalhada para o fato só teremos o joio,
o que não é possível. Fiquei muito feliz ontem quando
vi a compreensão de todos que estavam no encontro
e a necessidade que eles também têm de salvar as
boas ONGs. Isabel Fillardis sabe bem disso porque
tem ligações, participa de uma ONG que presta extraordinários serviços. Essas ONGs que protegem as
pessoas com algum tipo de deﬁciência, além de uma
necessidade de funcionamento pleno e de recursos,
têm que estar protegidas. Senti-me, portanto, no dever
de dar essa explicação. Fomos todos compreendidos.
E peço ao Senador Paulo Paim, que é uma pessoa
de inﬂuência na sociedade que me ajude, a partir de
agora, a mostrar ao Brasil que não há nenhum intenção de discriminar.
(Interrupção do som.)
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – A nossa intenção é fazer a inclusão do sistema, de maneira correta, para ajudar uma sociedade que, muitas vezes,
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não tem acesso a recursos, a gabinetes. Nós ouvimos
o depoimento de um casal – Suplicy o trouxe – que vive
na Praça da Sé e outros vários depoimentos. Aquilo
me deu forças para dizer, Senadora Serys, com muita
convicção: é bobagem discutir a oportunidade de instalação dessa CPI; o importante é que ela é fundamental
para o País. Tanto prova, Senador Paim, que, ontem
mesmo prisões foram feitas, em alguns Estados brasileiros, por mau uso de recursos dessas entidades.
Portanto, Senador Paim, quero parabenizá-lo, não pelo
que está dizendo na tribuna, mas pelo que V. Exª fez e
vem fazendo, ao longo do tempo, para diminuir essas
desigualdades, tentando a inclusão, de qualquer maneira e a qualquer custo, com gestos anônimos, sem
necessidade de holofotes; um trabalho cujo resultado
se vê pelos depoimentos de seus companheiros do
Rio Grande do Sul que estiveram ontem aqui. Quero
lhe dar parabéns. Parabéns ao Senado, ao Renan, à
Mônica Freitas...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mônica...
Muito bem lembrado. Eu estava fazendo um esforço para
lembrar o nome, mas me dava uma falha... O trabalho
da Mônica é excelente. Parabéns pela lembrança.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – A Mônica,
quero parabenizá-la, simbolizando todos os funcionários
do Senado. Que os funcionários perdoem a mim e a V.
Exª, porque é impossível nomear todos, mas aquilo é
um trabalho de equipe ao qual eles se dedicaram meses e meses para preparar essa semana que, tenho
certeza, terá grande repercussão no País. Saí de lá,
Senador Tião Viana, com uma convicção: a única deﬁciência incurável é a deﬁciência moral; as restantes,
tenho certeza, com um trabalho daquela natureza, se
não são superadas de todo, pelo menos são amenizadas e, acima de tudo, dá-se força e fé para que as
pessoas lutem pela vida. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Heráclito Fortes.
Senador Tião Viana, se V. Exª me permitir, vou
tentar não improvisar para encerrar mais rapidamente
este meu pronunciamento.
Nós todos queremos ser felizes e viver plenamente. É nosso dever fazer o melhor por todos nós,
por nós mesmos, mas, principalmente, pelos outros.
É nosso dever conviver de tal forma, que todos se sintam integrados, atuantes, plenos com aquilo que são,
com suas diferenças que os tornam ímpares. Aﬁnal,
ninguém é igual. Mudanças internas precisam ser feitas, a ﬁm de que as externas encontrem terreno fértil
para avançar. Cada um de nós é único nesse universo.
Conclamo todos a trabalhar na linha de uma política
que tenha a inclusão como meta, como sentimento,
como atitude.
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Termino, Senador Tião Viana, com algo que falei quando, por delegação de V. Exª e do Presidente
Renan Calheiros, ﬁz a abertura daquele espaço privilegiado lá na Biblioteca, espaço que, sem dúvida, foi
uma conquista do deﬁciente. Senador Cristovam, V. Exª
estava lá e deve se lembrar de um improviso que ﬁz
e que aqui tento reproduzir. Disse que o homem que
não descobriu uma causa pela qual ele poderia morrer ainda não entendeu o sentido da vida. Acho que
estou pronto, pois descobri essa causa. É a causa da
inclusão, da igualdade, da liberdade, da justiça e do
meio ambiente. É a causa de nossa vida e por ela, com
certeza, poderia morrer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a
Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra à nobre Senadora Serys Slhessarenko. A seguir, falará o Senador Cristovam Buarque.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
tema que o Senador Paim acaba de abordar é o mesmo de que vamos tratar hoje. Deveríamos ter feito isso
antes – estava inscrita para fazer isso no dia da sessão
especial de homenagem aos portadores de deﬁciência
–, mas infelizmente não foi possível.
Eu diria que falar agora não faz diferença, talvez
até seja melhor; é mais difícil, com certeza, falar depois do Senador Paulo Paim sobre a temática, mas,
por outro lado, mais fácil, depois de ter assistido a vários eventos – não participei de todos, mas participei
de uma parte signiﬁcativa deles.
Gostaria de começar saudando todos os portadores de deﬁciência que participaram desse evento e
que, com certeza, representaram todos os portadores
de deﬁciência do Brasil. Tudo que o Senado fez ou vem
fazendo e que culminou na Semana dos Portadores de
Deﬁciência deveu-se à organização dessas pessoas
pelo Brasil afora. Se elas estivessem encolhidas, cada
uma no seu canto, sem participar, sem se organizar,
sem se mobilizar junto à sociedade, com certeza estariam, apesar de todos os problemas que enfrentam,
invisíveis e sofrendo todo tipo de discriminação. A sua
organização e mobilização fazem com que elas estejam presentes e cada vez mais envolvidas na busca e
na conquista do ﬁm da discriminação.
Após a saudação aos portadores de deﬁciência,
gostaria de saudar o Presidente Renan Calheiros, ele
e sua esposa, Verônica – sei que, já na primeira sema-
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na, ela participou efetivamente, de forma determinada,
e, a partir daí, as coisas começaram a acontecer e se
concretizar aqui no Senado da República.
O Senado precisa realmente ter esse tipo de
participação, porque a atenção que conseguiu despertar para o problema a partir dessa última semana
foi extremamente signiﬁcativa para os portadores de
deﬁciência e para a sociedade de um modo geral.
Eu costumo dizer que o envolvimento dos deﬁcientes em ações, em atitudes, de forma proﬁssional
ou educacional, talvez seja mais importante para os
chamados “sem deﬁciência” do que para os próprios
deﬁcientes. Isso porque a tolerância, a solidariedade e
a fraternidade são conceitos, são valores que têm de
ser desenvolvidos na sociedade para que ela possa
realmente se transformar, mudar a questão da competitividade e outras coisas mais. É preciso mudar para
uma sociedade em que haja respeito, em que haja
realmente a propagação do entusiasmo, em que haja
sentimentos como os da tolerância, da solidariedade
e da generosidade. É de suma importância o envolvimento da sociedade com os chamados diferentes
– e aí entram os deﬁcientes, os negros, os que tem
orientação sexual diferenciada, os índios, as mulheres,
enﬁm, todos aqueles que a sociedade, ao longo dos
tempos, muito discriminou.
Hoje isso está mudando. Estão começando a entender que somos diferentes. Digo “somos”, porque sou
mulher e sofro discriminação com certeza. Somos diferentes, mas exigimos direitos absolutamente iguais.
O que discutimos é a igualdade de direitos, respeitadas as diferenças.
Saúdo o Presidente Renan por ter iniciado esse
processo dentro do Senado, processo que está sendo desenvolvido de forma grandiosa. Saúdo também
o Dr. Agaciel, Diretor do Senado, que, como sempre,
em todas as atividades, está sempre presente e, de
forma determinada, contribui para fazer as coisas acontecerem. E é óbvio e é claro que o fazer acontecer se
dá concretamente no Senado por meio de todos os
trabalhadores desta Casa, do mais graduado ao mais
simples, todos que, com certeza, deram, estão dando
e darão sempre a sua contribuição no sentido de fazer
com que todas as ações que aqui acontecem aconteçam da melhor forma.
Quero também saudar Marcos Frota e, ao fazê-lo,
saúdo todos os outros que aqui estiveram – os outros
de que falo são aqueles de fora do Senado – e que
vêm fazendo a coisa acontecer na sociedade, no diaa-dia. A grandiosidade dessas pessoas é tocante, porque não se manifesta em uma semana ou em alguns
dias, mas em todos os dias de sua vida. Daí também a
extensão de nossa saudação: queremos que ela seja
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muito grande para atingir todas essas pessoas que,
citando Marcos Frota, agradeço e parabenizo pela
participação e pelo envolvimento em questões como
essa Brasil afora.
Falei que iniciaria, como iniciei, saudando os
portadores de deﬁciência e dizendo que tivemos a
participação do nosso grande companheiro Bob, cadeirante, representando o Mato Grosso, que, de forma
ativa, alegre, entusiástica, participou dessa Semana,
assim como participa de todos os trabalhos do nosso
gabinete.
Como eu disse, nada mais justo e correto do que
valorizar essas pessoas que diferem de nós em alguns
aspectos, mas que não signiﬁca nada quando levamos
em conta suas capacidades produtivas.
Falarei de um caso que me deixou atônita. Não
tenho outra forma de me referir a isso, senão expressando o meu espanto e – por que não? – minha revolta,
com a decisão do Juiz Gustavo Santini Teodoro, da 23ª
Vara Cível de São Paulo, de que escolas particulares
podem recusar a matrícula de alunos com síndrome
de Down. Isso é um absurdo, uma decisão carregada
de preconceito e de desconhecimento da Lei de Diretrizes e Bases e da Constituição Federal.
Senador Cristovam Buarque, V. Exª que é um
educador nato na história do Brasil, que já deixou sua
marca eterna na educação do nosso País, um juiz, ao
decidir que uma escola pode rejeitar um portador de
síndrome de Down, cometeu um absurdo.
Nada justiﬁca tamanha falta de sensibilidade e,
vou mais além, de responsabilidade do representante de um dos Poderes que mais tem amadurecido e
evoluído, acompanhando o desenvolvimento natural
de nossa sociedade, como o Poder Judiciário.
A família da pequena Lívia Roncon, de apenas
sete anos, entrou na Justiça contra uma escola de São
Paulo, que recusou a matrícula da menina, sem nem
fazer um dia de adaptação para ver o comportamento dela junto aos possíveis coleguinhas e à estrutura
pedagógica da escola. A criança foi rejeitada com a
alegação de que a escola estava impossibilitada de
atender às demandas da criança.
Eu lhes pergunto, Srªs e Srs. Senadores: quais
demandas poderiam inviabilizar a matrícula de uma
criança com síndrome de Down? Eu lhes respondo:
nenhuma. Elas não precisam de tratamento tão diferenciado, tão especial. Só precisam ser aceitas, respeitadas e estimuladas.
O que há de extraordinário nessas demandas
que uma escola não poderia disponibilizar? Atenção?
Respeito? Desempenhar sua função social? Cumprir
seu dever de ensinar e formar cidadãos capazes de
respeitar as diferenças é uma das funções primordiais
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da escola, Sr. Presidente. Se ela não aceita uma criança por ela ser diferente, está deixando de cumprir sua
função de escola.
Sou pedagoga de formação, com mestrado em
educação, conheço bem o que é ensino, apesar de
não ter trabalhado com educação infantil.
Sei que as necessidades pedagógicas de uma
criança com síndrome de Down são semelhantes às
de outras crianças, elas necessitam apenas de mais
estímulo, o que qualquer proﬁssional de qualidade e
comprometido com a educação deve e sabe fazer.
O juiz entendeu que a escola tem o direito de
recusar a matrícula de uma criança portadora da síndrome de Down. O esdrúxulo argumento do juiz foi o
de que é dever do Estado, e não da rede particular,
atender os estudantes portadores de necessidades
especiais. Meu Deus, isso é um absurdo! Essas pessoas, cidadãos como qualquer outro, têm também o
direito de escolher onde estudar.
Quando pensei neste discurso, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, fui em busca de informações
sobre o assunto, falar com pessoas que trabalham diretamente com crianças portadoras da síndrome de
Down e, assim, falamos com a pedagoga Andréa Moraes, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que me ajudou
a entender melhor o absurdo que foi o entendimento
do juiz, Senador Tião Viana.
Segundo a professora, o trabalho com crianças
com Down é maravilhoso, elas são amorosas, inteligentes e com potencial enorme, precisando apenas
de estímulos. E aí se encontra a única exigência para
a escola: a existência de um corpo docente qualiﬁcado. Mas não é o que se espera de qualquer escola?
Professores qualiﬁcados? Portanto, falar que não tem
estrutura é uma falácia. Este é o testemunho de uma
pessoa que conhece de perto a realidade de trabalhar
com essas crianças, Senador Heráclito Fortes.
Ela me contou ainda que a convivência com crianças com síndrome de Down é muito mais enriquecedora para as crianças ditas “normais” do que para as
crianças que têm a síndrome, porque estas têm muito
mais a ensinar do que a aprender, ajudam as crianças
a entenderem o que é diferença e a serem menos resistentes à diversidade.
Ensinar a tolerância, a fraternidade e a solidariedade não é tarefa fácil, e as crianças portadoras
dessa síndrome, envolvidas, trabalhando, estudando
e desempenhando tarefas junto com as crianças chamadas “normais”, contribuem muito mais para a mudança de mentalidade da nossa sociedade do que as
crianças “normais” contribuem para com elas. E ﬁquei
convencida disso.
Concedo um aparte ao Senador Tião Viana.
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O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senadora
Serys Slhessarenko, estava ouvindo o pronunciamento
de V. Exª, que vem do sentimento de uma ﬁgura pública
muito sensível e socialmente muito preocupada com
as questões de justiça para as minorias, para as pessoas que entendem e indicam, em suas expressões
de vida, que é necessário viver em sociedades em que
haja calor humano, solidariedade e sentimento de amor
ao próximo. V. Exª faz um pronunciamento claríssimo
sobre esses desaﬁos humanistas que a sociedade
brasileira tem de enfrentar e aperfeiçoar, como fez há
pouco o eminente Senador Paulo Paim, que tem nisso
uma causa de vida, assim como V. Exª.
Ouvi o aparte do Senador Heráclito Fortes, ilustrando um momento bonito de uma relação humana
entre nós que achamos que somos absolutamente
normais e alguém com diﬁculdade visual. Esse assunto
tem tomado conta, de maneira mais positiva, da agenda política, da agenda de comunicação do Brasil, da
imprensa brasileira, da vida institucional do País. Espero que possamos transformar todo esse sentimento
de preocupação e solidariedade em resultados objetivos. O nome do resultado objetivo é política pública.
Hoje, a riqueza da sociedade representa 60% dos
gastos médios anuais do País. O Governo gasta 40%
e a sociedade, 60%. A convergência de políticas entre
sociedade e Governo, sem dúvida alguma, redundará
em uma grande política para as pessoas portadoras de
deﬁciência. Nós temos direito a apresentar emendas
individuais ao Orçamento. No ano passado, apresentei
uma emenda individual de R$3 milhões. Se cada Parlamentar apresentar uma emenda individual de R$3
milhões ao Orçamento da União, poderemos, só aí,
destinar em torno de R$1,8 bilhão para um núcleo de
investimento nas políticas públicas que venham assegurar melhoria da qualidade das escolas para os portadores de deﬁciência, para as Apaes do Brasil, para
a manutenção de aparelhos de qualidade. As pessoas
sentem dor quando olham um portador de deﬁciência
numa cadeira de rodas, mas poucas sabem que, se
ele não tem cadeira de rodas adequada, em dois ou
três anos, ele perderá a vida, porque aquilo vai levá-lo
a doenças graves, anomalias do aparelho osteoarticular graves, com comprometimento de órgãos vitais e,
depois, a perda da vida. E nós não conseguimos executar políticas efetivas de proteção ao portador de deﬁciência. Fica uma lembrança do belo pronunciamento
que V. Exª faz para que o Parlamento assim proceda.
Fiz assim o ano passado e espero ver, até o mês de
dezembro, minha emenda de R$3 milhões ser executada. Com ela poderemos atender 100% dos portadores de deﬁciência do Estado do Acre. Não quero que
seja de minha autoria, mas do Governo Federal, do
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Governo do Estado, dos órgãos públicos. Creio que é
mais importante. Sei que será um desaﬁo para V. Exª
e o Senador Paulo Paim construírem, no ano de 2007,
um orçamento da União, nas emendas individuais, com
esse tipo de responsabilidade. Muito obrigado.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Perfeito, Senador Tião Viana. Muito nos honra
o seu aparte, que enriquece totalmente a nossa fala.
São sugestões bastante claras de políticas públicas. Chegaremos, até lá, à necessidade de deﬁnição,
com clareza, de políticas públicas e de ações concretas.
Diria que deixo esta parte, pelo seu aparte, anexada à
minha fala, pois já está totalmente contemplada.
Como dizia, essas crianças nos ensinam muito
mais do que aprendem. Por isso, não podemos aceitar
qualquer forma de discriminação contra pessoas tão
especiais, tão cheias de alegria. Desaﬁo qualquer um
a me apresentar uma pessoa com síndrome de Down
que não lhe dê um sorriso gostoso, que não esteja
pronta a dar-lhe carinho, que não seja feliz. São muito
felizes e só querem ser aceitas e ter o direito de ter
uma vida normal.
Elas são normais e precisam ter vidas normais,
dentro de suas limitações, que, no entanto, não as tornam inferiores, apenas diferentes.
Temos de privilegiar a diversidade, estimular a
convivência com o diferente. Se queremos uma sociedade mais fraterna, mais sensível, temos de incluir
todas as pessoas com suas particularidades e aceitálas dessa forma. E nós, legisladores, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, precisamos garantir que essa
situação ocorra, mesmo que em um primeiro momento seja obrigatória. Eu chamo de disciplina, quer dizer, temos de disciplinar as pessoas a conviver com
as diferenças, de modo que elas passem a aceitá-las
e ver que essas diferenças não são importantes, pois
somos todos iguais com nossas diferenças.
Em nossa Constituição Federal, a lei maior de
nosso País, está bem claro no art. 5º que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”... Logo, como podemos dizer que uma criança
especial não tem o direito de estudar junto com as
crianças da sua idade? A proibição fere o direito dela,
resguardado pela Constituição.
Quando tomei conhecimento da decisão do juiz,
resolvi, juntamente com a minha assessoria e a Consultoria Legislativa do Senado, elaborar um projeto
para criminalizar situações como a ocorrida com a pequena Lívia. Reﬁro-me ao PLS 300, de 2006. A idéia
do projeto é tornar obrigatória a preparação física e
pedagógica de todas as escolas, sejam elas públicas ou particulares, para que toda criança possa ter
acesso à educação, independentemente de qualquer
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coisa, muito menos por suas limitações físicas. Toda
escola deve estar preparada para receber crianças
especiais, aliás, elas devem receber todo aluno que
quiser se matricular!
A escola deve estar preparada não só no campo
pedagógico, mas também com estruturas adequadas
para promover a acessibilidade e propiciar a inclusão
social de crianças que já possuem a diﬁculdade imposta pela vida. Nós precisamos minorar, o máximo
possível, essa diﬁculdade com nossas ações, para que
tais crianças tenham uma vida absolutamente normal.
Se muitas pessoas não possuem esse entendimento,
usaremos o poder coercitivo para garantir que elas
entendam. É uma lei educativa. Precisamos educar
para que no nosso futuro tenhamos uma sociedade
igualitária livre de qualquer tipo de preconceito.
A idéia desse discurso ganhou mais força com a
bela reportagem mostrada pelo Fantástico, na Rede
Globo, há duas ou três semanas, quando ﬁcou clara
a necessidade de fazer algo contra o preconceito e
impedir que essas crianças continuem a ser discriminadas por sua condição.
Devo parabenizar a Rede Globo por abordar esse
problema na novela Páginas da Vida, principalmente
pela forma leve com que mostra a vida da pequena
Clara, uma linda menininha com síndrome de Down.
A Globo está prestando enorme serviço à população,
ao mostrar que essas crianças são como todas as outras, apenas com algumas peculiaridades. Bato mais
uma vez nessa tecla, mas não me canso. Enquanto o
preconceito estiver presente em nossa vida cotidiana,
utilizarei este espaço para contestar, levantar a voz
contra as injustiças. Sei que o povo de Mato Grosso
e o do Brasil querem uma sociedade justa, igualitária.
Por isso, ponho à disposição, mais uma vez, o meu
mandato para ser a voz, Senador Paulo Paim, daqueles que sofrem com o preconceito e a discriminação,
sejam eles portadores de deﬁciência, negros, índios,
mulheres, ou tenham feito opção sexual diferente e por
isso são fortemente discriminados. Por isso, congratulo-me com a Rede Globo e com a família da pequena
Lívia, que não se calou ante a justiça e está lutando
pela felicidade de sua ﬁlha. Podem, com certeza, contar com a minha participação.
Depois de falar da discriminação contra a mulher, o negro, o índio, os que têm a sua opção sexual
diferenciada, enﬁm, contra todos aqueles que sofrem
preconceito da sociedade, quero aproveitar a oportunidade para conclamar, desta tribuna, a Câmara Federal
a aprovar o projeto de nossa autoria, já aprovado no
Senado, que institui o dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. Que ele seja, realmente,
dia nacional. Em alguns Estados, já é comemorado,
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mas desejo que também o seja em todo o país. Alguns dizem: um dia a mais um dia a menos... Não é
apenas um dia a mais um dia a menos; é uma forma
de combater o preconceito. É como o adágio: “água
mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. Que se
use esse dia e tantos outros dias para o combate à
discriminação contra o negro, porque ao lembrarmos
a discriminação contra o negro nós estaremos dando
visibilidade a essa discriminação e também a todo e
qualquer tipo de preconceito que acontece na sociedade, como o existente contra nós mulheres.
Agora estamos nos dezesseis dias de ativismo
pelo ﬁm da violência contra a mulher. No dia 30 haverá
uma sessão especial do Congresso Nacional, pelo Dia
Internacional de Combate pela Eliminação da Violência Contra a Mulher.
Alguns dizem: “Isso já não existe tanto, Senadora; a senhora já é até Senadora”. Sim, sou Senadora.
Entre quase 200 milhões de pessoas neste País, há
nove Senadoras. E daí? Queremos mais poder político, sim. Queremos 50% do Senado, da Câmara, queremos 50% das governadorias, das prefeituras, das
câmaras municipais, das assembléias legislativas, do
Congresso Nacional. Queremos sim. Somos 52% da
sociedade. Isso está andando muito lentamente, mas
nós queremos, principalmente, o ﬁm da violência contra a mulher na família, no trabalho, em todas as instâncias. Chega!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 274 mulheres foram assassinadas este ano no Estado de
Pernambuco. Não é em todo o Brasil, não. Repito:
274 mulheres foram assassinadas em Pernambuco.
Felizmente o Estado de Pernambuco está organizado e pode divulgar esses dados estatísticos para o
Brasil e para o mundo tomar conhecimento deles. Em
outros Estados, a situação não é muito diferente, mas
os dados não são divulgados. Eles precisam ser conhecidos, sim, a ﬁm de que possamos realmente fazer
mudanças para valer na sociedade para alterar esse
estado de coisas.
Somos iguais aos companheiros homens, absolutamente iguais em termos de direito, e nós não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça. Que
os nossos ﬁlhos, porque todos os homens – não me
canso de dizer isso aqui – são nossos ﬁlhos, é óbvio,
não é Senador Paulo Paim? Todos os homens são ﬁlhos
de uma mulher, e temos que ser respeitadas, sim. E a
violência contra a mulher não é só assassinato; é lesão
corporal, é a humilhação, é a questão psicológica, é a
questão cultural, porque nossos ﬁlhos crescem dentro
de nossas casas nos vendo ser humilhadas e continuam, dali para frente, achando que podem humilhar
suas companheiras, suas namoradas, suas esposas,

NOVEMBRO 2006
35460

Sábado 25

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

enﬁm, sua mãe, suas irmãs, as mulheres da sociedade de modo geral.
Conclamo todos os Senadores. Todos! Já convidei
o Governador Eduardo Campos – porque muito nos
honra ele ter sido eleito Governador de Pernambuco –,
que prontamente se dispôs a fazer um grande pronunciamento, no dia 30, lá, na Câmara, contra a violência
contra a mulher. Conclamamos aqui todos os Srs. Senadores para que escrevam artigos, que passem e-mails,
que façam seus discursos aqui ou lá na Câmara, no
dia 30, pelo ﬁm da violência contra a mulher.
Mas o meu tempo está se esgotando e tenho outro assunto extremamente importante também sobre
o qual quero falar rapidamente.
Aproveitando que estamos falando de aceitação,
tolerância, respeito ao diferente, quero parabenizar a
Câmara dos Deputados e em especial a nossa querida
e tão comprometida Deputada Iara Bernardes, por ter
aprovado o projeto que inclui no rol das práticas discriminatórias e puníveis pela lei a discriminação por
orientação sexual, o chamado projeto contra a homofobia, de autoria desta brilhante Parlamentar, de quem
vamos sentir muita falta na Câmara Federal.
É muito oportuna a aprovação desse projeto da
Deputada Iara, quando nós estamos iniciando a campanha dos dezesseis dias de ativismo pelo ﬁm da violência contra a mulher. Nós, mulheres, os negros, os
índios, os deﬁcientes e os chamados LGBTs. Várias
minorias sofrem muito com a violência baseada na
discriminação. É preciso que todos se unam pelo ﬁm
de qualquer tipo de discriminação. LGBTs signiﬁca
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais.
Esse é um assunto muito tabu. As pessoas não gostam
de falar nisso, mas nós temos que respeitar a opção
de cada um. Nós temos a nossa, mas temos que respeitar a dos outros. Qualquer desrespeito tem nome:
é discriminação e intolerância, e nós não aceitamos
discriminação e intolerância.
Infelizmente, o Brasil é um dos países que possuem posição destacada em um ranking pouco meritório: somos campeões do número de crimes homofóbicos, quando, em muitos casos, a violência resulta
em mortes. Segundo dados levantados pelo Grupo
Gay da Bahia, entre 1963 e 2004, 2.367 homossexuais
foram brutalmente assassinados no Brasil. O combate
à homofobia deve ser uma bandeira de todos nós, e
de todas nós, independentemente de crença religiosa,
coloração partidária e posicionamento com relação à
união civil de pessoas do mesmo sexo. Esta é uma
questão de direitos humanos, por isso não é possível
que nenhum Parlamentar aceite a violência contra nenhum cidadão ou cidadã, principalmente por razões
de sexualidade. Aceito a idéia de que não podemos
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obrigar ninguém a aceitar coisa alguma. Entretanto,
respeito ao próximo, à diversidade, ao diferente, isso
nós podemos exigir.
Senador Heráclito Fortes, um minuto só para seu
aparte, para não deixá-lo sem falar, porque meu tempo
já se esgotou. Desculpe-me, não vi que V. Exª estava
pedindo um aparte.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senadora,
meu aparte se fez desnecessário porque V. Exª terminou preenchendo todas as dúvidas e tudo aquilo que
eu gostaria de acrescentar, mas não resisto participar
de seu pronunciamento, principalmente hoje que V.
Exª vem de Rayovac. Portanto, eu gostaria de parabenizá-la pela oportunidade do seu pronunciamento
e dizer que acho que esse é um dos grandes papéis,
talvez o maior de todos, que esta Casa possa realizar,
Senador Paim, neste momento difícil da sociedade
brasileira: chamar a atenção, com ações isoladas ou
coletivas, mostrando que realmente é possível melhorar ou pelo menos confortar pessoas. V. Exª disse
uma coisa fundamental: existem os ﬁlhos sadios e
os não sadios. A primeira impressão que temos é de
que quem tem um ﬁlho com problema, seja síndrome
de Down ou qualquer outra deﬁciência, carrega uma
cruz. Na maioria das vezes, até carrega um troféu, e
a cruz está exatamente com o que tem o ﬁlho sadio,
pelo descaminho que a vida lhe fez seguir. De forma
que V. Exª tem razão. Temos de ter também, Senador
Paim, a preocupação com a inclusão na sociedade
dos que têm algum tipo de deﬁciência, assim como
dos que são sadios, para que não tenham problemas
por omissão, por esquecimento e, às vezes até, por
excesso de mimo. Muito obrigado.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Concordo totalmente com a posição de V. Exª.
Tenho dito muitas vezes, Senador Paim, que, às
vezes, as pessoas olham e falam: essa família tem um
portador de deﬁciência, deve ser muito difícil. Talvez
seja até mais difícil pelos cuidados que são exigidos,
mas, de jeito nenhum, nenhuma família, eu diria, pode
sofrer por isso. Basta que a sociedade tenha o entendimento diferenciado de que somos absolutamente todos
iguais, apesar das diferenças. E, tratando da questão
como direitos humanos, teremos a possibilidade e o
potencial de fazer com que essas pessoas, todas, indistintamente, sejam muito felizes. O importante é ser
feliz. Não importa o tipo de deﬁciência, a cor da pele,
se é índio, se é mulher, se tem orientação sexual diferenciada daquela que é considerada normal dentro da
sociedade, todos, indistintamente, temos o direito de
ser felizes. E, para isso, nós, sociedade como um todo,
temos de contribuir de forma decisiva e determinada.
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E aí a origem do meu projeto, que novamente
coloco aqui: a escola não pode discriminar de jeito
algum. Essas crianças e esses adolescentes têm de
ser tratados de forma absolutamente igual, porque
iguais eles são e precisam ser respeitados. Repito
aqui: eles nos ensinam muito mais do que nós a eles
– pelo menos na minha concepção – porque nos ensinam a tolerância, a solidariedade, o entusiasmo e,
com certeza, a alegria de viver.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Serys Slhessarenko, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo a palavra, de imediato, ao nobre Senador
Cristovam Buarque. Enquanto S. Exª vem à tribuna,
por uma questão de justiça, queria dizer que estiveram conosco esta semana, num trabalho de apoio à
Semana da Pessoa com Deﬁciência, os seguintes artistas: a Sharon; o Guilherme, que eu não havia citado
porque os dois são Guilherme, o da Fiesp e o da Rede
Globo; a Isabel, o Marcos Frota e, claro, o Dudu, que
é, sem sombra de dúvida, um presente para todos nós
do Rei Roberto Carlos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, claro, quero me juntar ao Senador Paim, à Senadora Serys, que falaram aqui sobre esta Semana,
em que o Senado deu atenção especial a todas as
formas e a todos aqueles que são portadores de deﬁciência. Estive presente em todos os momentos e vivi
as emoções que todos vivemos ao conversar com pessoas portadoras de deﬁciência, mas que conseguem
superar isso e, sobretudo, continuam lutando para que
os outros possam superar também.
Parabéns, Senador Paim, pelo seu papel. Parabéns, Senadora Serys, pelo seu pronunciamento.
Mas eu vim falar aqui de outro assunto. Eu vim
aqui tratar de um assunto que, ao meu ver, diz respeito
bastante ao Brasil de hoje e ao nosso comportamento
de políticos.
Lembro-me que, desta tribuna, há cerca de três
anos, cheguei a fazer sugestão ao Presidente Lula
para que ele abrisse um diálogo com a Oposição, que
ele conversasse com os opositores, que chamasse
os Partidos. Lembrei até que, durante os primeiros
quatro anos do Governo Fernando Henrique Cardoso, eu fui um intermediário do Presidente Fernando
Henrique Cardoso em sucessivos convites para que
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o companheiro Lula, Presidente do PT, fosse ao Palácio do Planalto.
Durante esses quatro anos, houve resistência,
mas, no ﬁnal, eu próprio acompanhei o Lula numa
conversa que tivemos com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso em novembro de 1998, passadas
as eleições de 1998.
Agora vemos, pelos pronunciamentos do Presidente Lula, o seu desejo de fazer o diálogo com a
Oposição, Senador Paim. Eu acho que demorou demais, é verdade, mas sempre é tempo.
Então, longe de mim pretender que meu pronunciamento hoje aqui seja uma crítica à tentativa do Presidente Lula de dialogar. Vim fazer aqui um alerta sobre
a maneira como ele está propondo o diálogo. Porque,
ao ver na televisão hoje de manhã, ler nos jornais de
hoje e ontem também pela televisão ele dizendo que
a Oposição deveria guardar-se na Oposição até 2010,
aí eu me assusto. Porque aí não signiﬁca mais dialogar
com a Oposição, signiﬁca cooptar a Oposição. Aí não
signiﬁca dizer que está aberto a falar com a Oposição,
signiﬁca dizer “quero que a Oposição venha para o meu
lado”, e isso é perigoso para o Brasil.
Não há bom governo sem uma boa oposição. Esse
é o espírito da democracia, Senador. Sem oposição,
não há bom governo. A meu ver, o que o Presidente
Lula precisava dizer não é que a Oposição pare de ser
oposição até 2010. Ele deveria fazer um apelo: “Continuem sendo Oposição, porque eu preciso de oposição.
Agora, seja, obviamente uma Oposição responsável
nas denúncias, seja uma Oposição propositiva nas
sugestões, seja uma Oposição que cobre resultados
do Governo, mas seja Oposição.”
Senador Antero Paes de Barros, se algum Partido
não quiser ser Oposição, não tem problema. Se não
quer ser Oposição, entre no Governo, mas querer que
todos deixem de ser Oposição para entrar no Governo
é matar a democracia.
Já houve um período em que os militares diziam
“esperem para ser oposição depois que vier a democracia, se um dia ela vier para o Brasil”. E havia um
governo de situação e um faz-de-conta de oposição.
Apóio a idéia do Presidente de dialogar, mas
quero registrar a minha preocupação com a tentativa
do Presidente não de dialogar, mas de cooptar; não de
ter diálogo com a Oposição, que esteja do outro lado,
mas de dizer “venha para o meu lado”, porque, se todos
forem para o lado do Governo, a democracia morreu.
Não há democracia em que todos os partidos apóiem
o governo, por mais santo, melhor e eﬁciente que seja
o governo. Governo sem oposição é ditadura.
Temo que, em vez de estar querendo dialogar, o
Presidente esteja querendo cooptar, anular, negar o
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papel da Oposição. Se ele ﬁzer isso, vai ser muito ruim
para o Brasil e para o Governo dele também.
Imaginem um governo em que todos os partidos
passem apenas a louvá-lo, em vez de alguns o louvarem – claro – e outros o criticarem – claro também,
necessário também. Não é o que estamos vendo. Estamos vendo uma tentativa de universalizar a Base de
Apoio ao Governo.
Trago aqui minha preocupação. Durante muitas
vezes, eu disse que temo tentações autoritárias, que
não se dão apenas com armas nas ruas ou fechamento de Congresso. Cooptar a integralidade de um
Congresso é tão autoritário quanto fechar o Congresso, embora, no caso do fechamento, seja por formas
violentas e, no caso da cooptação, por uma tolerância
do próprio Congresso.
Há Congresso que se fecha a si próprio; há Congresso que se anula a si próprio e não precisa de um
militar para fechá-lo; há partidos que se anulam a si
próprios. Não é preciso calar na cadeia um político
que opta pelo silêncio. Existe o autoritarismo do calar
a boca, colocando político na cadeia e existe também
a outra forma, a de calar pelo silêncio como opção do
próprio político. Não temos o direito de silenciar.
Espero que o Presidente tenha sua base de apoio
ampla para que possa governar, mas que restem, sim,
partidos que digam: “A melhor contribuição que posso
dar ao meu País é como opositor”.
Que alguns digam isso! Caso contrário, não teremos um futuro sadio para a democracia brasileira.
Ao mesmo tempo, quero recomendar que o Presidente, na hora do seu diálogo, reconheça algumas
falhas. Não o vi ainda deixar isso claro. Por acaso disse
a alguém que, nesses três últimos anos de Governo, a
educação de base foi relegada? Que os compromissos
de campanha não foram cumpridos? Por acaso reconheceu que fecharam uma secretaria que tinha por
objetivo a erradicação do analfabetismo? Não é uma
decisão que merece uma autocrítica? Pararam um programa como o Escola Ideal, que estava implantando o
horário integral em cidades inteiras deste Brasil! Falo
de cidades inteiras e não de escolas isoladas. Vinte e
nove cidades estavam sendo revolucionadas. Fecharam esse programa! Não é, por acaso, algo que merece
uma reﬂexão de reconhecimento de erro? Falar do erro
na relação com a Oposição até aqui não é correto?
Sobretudo o tratamento que recebeu Leonel Brizola,
por parte do Governo, depois de ter dado apoio no
segundo turno, depois de ter dado apoio entrando no
Governo. Foi relegado, desprezado, isolado, ignorado.
Não merece isso, do Presidente, uma reﬂexão?
Na próxima terça-feira, o Presidente do meu Partido vai encontrar-se com o Presidente Lula. Sou fran-
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camente favorável a esse encontro. Creio que ninguém
tem o direito de recusar um encontro com o Presidente
da República. Trata-se do Presidente da República eleito. Quem Sua Excelência convidar deve ir conversar. No
entanto, deve dizer as verdades. Entre as verdades é
preciso dizer-lhe que ser oposição é uma necessidade
de interesse do País, é uma necessidade de interesse
do próprio governo do momento.
Se começarmos a dar um apoio tão grande ao
Presidente que desapareça a Oposição – e ele diz que
só volta em 2010, e esqueceu de dizer: 2010 antes ou
depois de outubro? – não vai faltar quem proponha um
terceiro mandato para o Presidente Lula. Hoje as pessoas acham que isso é impossível. Mudar a Constituição brasileira tem parecido impossível? Como é que
algumas mudanças foram feitas, algumas que ninguém
imaginava algum tempo atrás? É um perigo um Governo que procura ter a unanimidade do apoio de todos
os Partidos, de todos os Parlamentares.
Eu espero que nenhum Partido continue fazendo
oposição pela oposição, Senador Paim. Que faça uma
oposição crítica, mas que faça uma oposição propositiva. Agora eu espero ainda mais que todos os Partidos não entrem no Governo, porque será a morte da
democracia, uma morte consentida, um suicídio que
a gente não pode tolerar que aconteça. Presidente,
receba os Presidentes do Partido, mas diga a alguns:
“Por favor, ﬁquem na Oposição e me tragam idéias
boas”; “por favor, ﬁquem lá e me cobrem naquilo que
eu estou demorando a fazer”; “por favor, ﬁquem lá e
denunciem as falhas para que eu as corrija”.
Imaginem se não tivesse havido Oposição nesses
três anos, quem é que estava ao redor do Presidente?
Aqueles que ele diz que eram “aloprados”. O Presidente se livrou dos “aloprados” graças à Oposição, foi um
serviço que a Oposição lhe prestou. O Presidente disse
que estava se livrando de “traidores”. Livrou-se daqueles
“traidores” – que ele disse, não sou eu que digo – graças à Oposição, que o alertou nas denúncias.
O diálogo é fundamental, a cooptação é perigosa. Por favor, Presidente, leve adiante esse seu bom
comportamento de querer dialogar, mas pare esse
mau comportamento de querer cooptar.
Unanimidade não é apenas burra, como dizia
o grande teatrólogo; unanimidade é antidemocrática.
Não há democracia quando há unanimidade. Por isso,
vamos conversar com o Presidente, vamos dialogar
com o Presidente, vamos oferecer propostas ao Presidente, mas vamos continuar cobrando aquilo que
ele não faz e, ao mesmo tempo, denunciando aquilo
que seu Governo faz de errado. Isso se chama Oposição séria, propositiva, mas Oposição. Isso se chama
democracia, que é o que o Brasil parece estar vendo
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tenuemente ainda, mas ameaçada com essa tentativa
de uniﬁcar todo Congresso em uma só proposta: a do
Presidente Lula.
Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes,
que pediu um aparte.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Cristovam, felizmente nós temos as sextas-feiras, quando
podemos, de maneira mais tranqüila, fazer pronunciamentos em que o raciocínio e o desenvolvimento de
teses podem se aprofundar sem o tumulto de apartes
e tampouco a preocupação com o tempo. Hoje é o dia
em que o tempo é amigo. E V. Exª se aproveita muito
bem dessa oportunidade e traça o perﬁl do que é a
democracia que nós queremos, de que nós precisamos
e que nós exigimos, e da democracia que é proposta
por intermédio do monólogo. É inaceitável que um Presidente da República eleito com a maioria de votos, o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o apoio, não
só da sociedade, mas de um grande arco de Partidos
Políticos, faça uma proposta dessa natureza. João
Baptista Figueiredo foi mais democrático: apenas pediu que o esquecesse; ele está pedindo exatamente
o contrário. Olha, ﬁco pensando, às vezes, Senador
Cristovam, naqueles que já não estão mais aqui na
terra, mas que, como militantes e admiradores do PT,
lutaram por anos e anos para quebrar os grilhões da
ditadura e respirar a democracia, se lhes fosse concedido o dom de voltar à terra e vissem uma simples frase
dessa natureza, seria uma decepção, uma frustração,
uma vergonha. Eu, às vezes, me questiono se o Presidente está mal assessorado, se não tem assessoria
nenhuma ou se tem assessoria demais. É incrível a
rapidez com que S. Exª muda de discurso, de objetivo e
de humor. Não sei em que circunstância a proposta foi
feita, se no café, no almoço, após o almoço, como foi o
almoço... Mas é euforia demais! Aliás, insisto: o Chávez
disse algo parecido na Venezuela e o Morales na Colômbia. Aliás, na Colômbia, o Morales, além de dizer,
está pressionando a imprensa, o parlamento e agora,
por conta disso, houve uma ruptura de governadores
com ele, exatamente por um comportamento dessa
natureza. Senador Cristovam, a minha preocupação é
que essa construção toda, a reconstrução democrática
comece a deﬁnhar nos seus alicerces e que, daqui a
pouco, os nossos eventos democráticos, por suspeita
ou por insegurança, comecem a ter aqui os famosos
observadores da ONU, os observadores internacionais,
os Jimmy Carter da vida, por declarações alopradas.
O Presidente fez muito bem em criticar os aloprados,
mas não pode agir como tal. Essa é uma declaração
aloprada! Digo isso, Senador Paim, com a tranqüilidade
de que estou dizendo e que estou sendo entendido,
porque ela não vem só, ela vem ao lado de um proje-
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to que foi retirado, após a eleição, do fundo da gaveta
para novamente bisbilhotar a atividade jornalística no
Brasil. A esse projeto – bote o nome que quiser – mas,
na realidade, é bisbilhotar. Senador Arthur Virgílio hoje
repete frases de um juiz americano, que diz que a imprensa até pode não ser justa, mas tem que ser livre.
Isso é inaceitável de um homem que subiu, que, no
momento mais difícil de resistência, teve a solidariedade da imprensa nacional e internacional, venha, após
a consagração de um segundo mandato, com idéias
dessa natureza. Parabéns a V. Exª, que conhece Sua
Excelência melhor do que eu. E tenho certeza que V.
Exª está muito mais convicto, tem muito mais motivo
de indignação para fazer esse discurso do que esse
seu modesto aparteante. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Agradeço o seu pronunciamento e o seu aparte, Senador. E lembro que estou fazendo isso com a intenção de colaborar para evitar que se siga uma marcha,
chegando-se a um ponto em que não é mais possível
voltar.
Há diversos indicadores de uma tolerância com
gestos que levam a uma forma discreta de autoritarismo, algum gesto em relação à imprensa... Uma coisa
que eu, como professor universitário, professor Heráclito Fortes, faço questão de manifestar, que me deixou
muito preocupado, foi quando vi o número grande de
reitores apoiando o Presidente da República – candidato, não porque era presidente – reitores, que são o
símbolo da autonomia em relação ao Estado e ao governo, sem nem consultar as suas comunidades, mas
se consultassem – para isso estavam errados – eles
assumem posição diante de um processo eleitoral ao
lado do candidato, não como eleitor, porque como eleitor ele tem direito de dizer em quem vota, pois o voto
é secreto para quem quer mantê-lo secreto, mas não
como indivíduo eleitor, mas como representante de uma
comunidade acadêmica. Quando ele manifesta apoio
a um candidato... casos como esse aconteceram em
regimes muito autoritários.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI ) – V. Exª quer
um depoimento mais grave sobre isso? No dia seguinte
ao fato, eu transitava no corredor com um Senador da
base do Governo e encontramos um grupo de reitores, dois ou três reitores. Eu não sabia que um deles
era reitor. E o colega Senador fez uma crítica: voto no
candidato, voto no Lula, apóio o Governo Lula, mas ele
não foi correto exatamente dentro da sua tese. Eu ouvi
uma resposta pragmática: “Mas ele prometeu ajudar-me
na expansão do meu campo, liberando verbas”. Não
o Presidente, mas naturalmente quem o levou. Veja a
degradação por que passamos!

NOVEMBRO 2006
35464

Sábado 25

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Degradação é o nome, V. Exª disse bem. Quando, para
receber recursos, uma instituição universitária tem
que apoiar o Presidente da República, isso signiﬁca a
falência do ensino superior.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Mas, Senador
Cristovam, é o exemplo! Quando vemos o Ministro da
Justiça do Brasil num palanque, o que fazer?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Isso
é fruto de uma concepção em que se mistura governo
e partido, mas os dois não são a mesma coisa, e os
dois com o Estado. Mas eles não são a mesma coisa.
O que vemos agora é quererem misturar esses três
e oposição. Oposição é oposição. Ela tem que existir.
Oposição faz-de-conta só com governo faz-de-conta
ou com democracia faz-de-conta. Ou o Governo vira
autoritário – e aí não é faz-de-conta – mas também não
é democrático, ou a democracia é faz-de-conta.
Temo que, até sem uma reﬂexão mais cuidadosa,
ao propor que a Oposição se dilua até 2010 – isso está
no inconsciente do Presidente –, estejamos diluindo a
democracia, e não só a Oposição.
Concedo um aparte ao Senador Heráclito.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O Senador
João Batista vai permitir. Quero apenas registrar, Senador Paulo Paim, uma conspiração de Paulos que existe, neste instante, no Senado da República: um Paulo
que preside, Paim, e outro Paulo Delgado, que está a
seu lado; duas extraordinárias ﬁguras do PT. Faço este
registro e lamento profundamente que o povo de Minas
Gerais tenha trocado Delgado por Juvenil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/ PT
– RS) – Agora, se depender de nós, ele estará no Tribunal de Contas e será um grande representante do
povo brasileiro lá.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Concedo um aparte ao Senador João Batista Motta.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Senador Cristovam Buarque, eu só quero acrescentar algo
a esse pronunciamento tão preciso, tão valioso, que V.
Exª está fazendo nesta manhã: a exploração de obras
de aeroportos de um sistema falido – e está provado aí
–, aeroportos construídos com a contribuição de uma
taxa do usuário, que não tem dinheiro do Orçamento;
a exploração de obras da Petrobras, que é uma multinacional, usadas na campanha eleitoral; mais essa
que V. Exª está denunciando agora; e tantas e tantas
outras a que assistimos durante a campanha, não nos
podemos esquecer de que a culpa de tudo isso é de
uma excrescência chamada reeleição. Se para Presidente da República é essa vergonha, imagine V. Exª
em alguns Estados, como foi o caso do Paraná, e na
maioria dos Municípios brasileiros, com 10, 15, 20 mil
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eleitores, onde o prefeito, em oito anos, com a reeleição, dizima por completo qualquer oposição que haja,
porque lá não há proﬁssionalismo político. Então, a reeleição é que tem de ser votada com urgência, para
que tenhamos o ﬁm, porque excrescência igual a essa
jamais vimos neste País. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Concordo que a reeleição causa grande parte disso,
mas existe hoje uma excrescência na excrescência,
que é a tentativa de não ter oposição durante o funcionamento do regime democrático.
E vim aqui da mesma maneira que vim há três
anos sugerir ao Presidente que chamasse a Oposição
para conversar. Fiz isso, sugeri isso, e com a mesma
lealdade, como político de Oposição, venho sugerir ao
Presidente que converse, mas não se preocupe apenas
em trazer para o lado dele. Converse, mesmo sabendo, pedindo e desejando que aquele político ﬁque na
Oposição. Mas mantenha o diálogo, mantenha aberta
a maneira como conversa, sem querer que venham
para o lado, porque, se todos forem para o lado do
Governo, acabou a democracia brasileira.
Vim aqui, Senador Eurípedes, para dizer isso:
é o respeito pelo funcionamento das instituições que
me traz aqui,
Às vezes caminhamos para o autoritarismo não
deliberadamente, mas por diversos equívocos e falta
de alguém que o alerte. Espero que o Presidente tenha pessoas aqui, como eu estou fazendo hoje, para
alertá-lo. Ele comete um grave erro na idéia de que não
deve ter oposição até 2010. Deve ter oposição diária,
sistemática e responsável a favor do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, de imediato, ao 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, como o
Senador Heráclito Fortes tocou no nome do Senador
Sibá Machado, com quem ontem tive um atrito, quero
aproveitar, então, ainda que eu não fosse tocar nesse
assunto hoje, para fazer um esclarecimento a quem viu
a discussão. Naquele momento eu estava elogiando o
Senador Sibá Machado, dizendo que eu até torcia para
que a Ministra Marina Silva continuasse no Ministério
do Meio Ambiente não por causa dela, mas sim para
que o Sibá permanecesse neste Casa. O assunto era
que neste País nada se pode fazer mais, porque os
ambientalistas não querem o aumento da fronteira da
soja, o plantio do eucalipto, a implantação de novas
usinas de álcool. Não querem que se produza camarão
marinho em cativeiro, não querem que o Brasil exporte,
não querem que se naveguem os rios brasileiros. Isso
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hoje é uma tônica, todos sabem disso. É claro que só
quem não sabe é o Presidente Lula, porque ele não
sabe de nada.
Mas, no momento em que eu até elogiava o Senador Sibá Machado, ele levantou a voz para dizer que
eu não sabia e que tinha de aprender que a legislação
deve ser cumprida. Eu, aí, ﬁquei contrariado, porque
eu sei disso perfeitamente, inclusive porque minha formação acadêmica é no ramo de Direito e sei o quanto
são necessárias neste País as instituições e o respeito
à lei. Só que ele não sabe que o seu governo, o governo do PT, o governo do Presidente, muito embora o
Presidente não saiba, passa por cima da lei; o governo
trabalha ao arrepio da lei. O Congresso Nacional deu
atribuições ao Presidente da República para que ele
criasse reservas indígenas, reservas ﬂorestais, zonas
de amortização. O Presidente da República está com
credencial desta Casa, do Poder Legislativo, para tomar conta do espaço e fazer suas regulamentações.
Esta Casa nunca deu poderes ao Ibama para criar
uma área de reserva. Não, quem é o Presidente do
Ibama para mexer com matéria constitucional? Porque, quando cria uma reserva, ele cria atribuições do
Governo de indenizar áreas privadas que existam nessas zonas de amortização, nessas zonas que devem
ser preservadas.
Ele, infelizmente, é que não sabe, assim como o
Presidente, que o Ibama não pode fazer isso ao arrepio da lei. O Congresso Nacional não deu poderes ao
Ibama para isso, e desaﬁo quem diga que deu, desaﬁo
quem diga que existe essa autorização.
Foi o que aconteceu com a criação da Portaria nº
39, que inviabiliza 400 quilômetros de extensão entre
o Espírito Santo e a Bahia, para que não se explore
gás nem petróleo, sob a alegação de que podemos
causar algum dano à zona preservada de Abrolhos,
para a qual também queremos a preservação. Ninguém é contra isso.
O incidente foi com base nisso, mas estimo muito o Senador Sibá Machado, assim como a Ministra,
contra quem não tenho nada. Eu disse, na hora, que
o problema não é ela, mas a assessoria, representantes de ONGs que estão dentro do Ministério do Meio
Ambiente. A Senadora Ana Júlia Carepa é testemunha do que estou falando. S. Exª sabe das restrições
que temos, que ela tem e que todos que conhecem
o assunto têm com relação ao Sr. Capobianco, representante de ONGs dentro do Ministério, que comete
toda sorte de atrocidades com as pessoas envolvidas
no assunto.
Sr. Presidente, quero deixar isso lá, porque hoje
vim falar de outro assunto, que começou em 1990, 1991,
quando falamos de imposto único. Fui contra batizar
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com o nome de “imposto único” porque era pejorativo,
já que ninguém pensou em um imposto só.
A tese era cobrar tributo sobre fontes insonegáveis e de forma invisível. Naquela oportunidade, quem
assinou o projeto foi o Flávio Rocha porque era um
homem da base e da conﬁança do ex-Presidente da
República Fernando Collor.
Embora tenhamos viajado todo o Brasil no Learjet de propriedade do Senador Flávio Rocha, infelizmente, não conseguimos lograr êxito e implementar o projeto, que, até hoje, tramita nesta Casa, com
a assinatura do Senador Paulo Octávio, e na Câmara
dos Deputados.
Infelizmente, o Brasil se acostumou a um novo
sistema, a uma nova cultura, em que o Legislativo trabalha quando acionado pelo Poder Executivo. Se vem
uma medida provisória para cá, trabalhamos; se vem
um projeto do Poder Executivo, trabalhamos. Nós do
Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado
Federal, não tivemos momento algum para criar uma
lei, fazer uma reforma de grande profundidade, como
aquelas propostas pelo Senador Paulo Paim com relação ao salário no Brasil, que é uma vergonha e que
só existe pela incapacidade dos nossos administradores. Desejo de fazê-lo o Presidente Fernando Henrique tinha e o Presidente Lula tem, mas não tiveram
coragem para implementá-lo. As medidas são fáceis,
não são difíceis. Mas faltam coragem e experiência
administrativa. São pessoas que nunca administraram
nada, que, infelizmente, não têm currículo, mas que
assumem a Presidência da República.
Voltando à questão do projeto, ele não foi à frente.
Ao contrário, deu origem à criação de outro tributo: a
CPMF. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, e a
CPMF está mostrando que é capaz de cobrar. Cobra
bem, ninguém deixa de pagá-la. E ninguém está fazendo movimento contra a CPMF, que é automaticamente descontada na conta do cidadão. O que o cidadão
brasileiro não suporta, Sr. Presidente Paulo Paim, é ter
que preencher um monte de papéis e ter que ir declarar – seja à prefeitura, ao Estado, ao Governo Federal
– que está devendo “x” ou “y” e que está recolhendo o
respectivo imposto. Depois, vem um monte de ﬁscais
em cima para veriﬁcar se ele fez certo, se fez errado,
se deixou alguma coisa de lado, se sonegou isso ou
aquilo. Para quê isso? Estamos em uma época em que
a ciência permite que, a partir de um ﬁo de cabelo do
Senador Heráclito Fortes, se faça outro Heráclito Fortes. A ciência já o permite. O cidadão usa um telefone
celular aqui, sem ﬁo, e fala com o outro lado do mundo
instantaneamente. As imagens vêm do outro lado do
mundo para cá em tempo real. Vejam aonde chegou a
tecnologia, aonde chegou a ciência! E para cobrarmos
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tributo há essa vergonha de, em cada divisa, termos
dois postos ﬁscais, um de cada Estado...
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador João
Batista Motta, V. Exª me concede um aparte?
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES)
– Pois não.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Quero uma
ajuda de V. Exª para poder ﬁcar tranqüilo. Se V. Exª
quer mandar fazer uma clonagem da minha pessoa,
diga-me quem vai fazê-la, porque quero saber com
que intenção. Se forem me clonar com má intenção,
quero tomar logo as providências. Vou chamar o Senador Sibá Machado para me defender aqui. Na realidade, estou brincando com V. Exª, mas quero até
fazer justiça: creio que o Senador Sibá, no momento,
estava estressado emocionalmente com o volume de
fatos que todo dia chega contra seu Partido. Conheço a origem do Senador Sibá. Ele é um rapaz sério
e não suporta, até por formação, o que viu ontem: a
nova linha de montagem de furto estreada pelo PT,
que, agora, começa a fazer que nem lançamento de
automóvel. Antes do ano, a indústria automobilística já
lança o carro por antecipação; o PT, antes da posse,
já revela o vilão; não foi nem empossado, mas votado,
e já está aí. É a nova safra, modelo 2007 lançado em
2006. A imaginação do PT é fertilíssima. Minha gente,
o PT fazia uma triagem atrás do DNA dos candidatos.
Um jornalista hoje de manhã me chamou a atenção e
eu ﬁquei curioso: “Senador, não é só o Juvenil” – que
podia ser Juvenal. “Veja quantos milionários entraram
como candidatos pelo PT no Brasil afora.” Seria prudente que esse Partido ﬁzesse já um levantamento
prévio. O criminoso nisso tudo, Senador Paim, é que
o PT constituiu uma CPI, chamada CPI do Banestado
– e não foi por qualquer um, não, foi por gente importante dentro do Partido – para investigar a evasão de
divisas. Enquanto íamos pelo Brasil afora, fazendo
essa investigação – inclusive, fomos a Belo Horizonte
–, esse escritório próspero funcionava a todo vapor.
Espero até que esse Sr. Juvenil seja inocente. Mas o
PT não tem segurança disso, porque foi omisso, silenciou... Quem tem segurança defende... O PT não defendeu aqui, com garra, o Waldomiro Diniz? Basta ver
o elenco dos indefensáveis que o PT bancou. Quero
fazer justiça ao Sibá, e até disse a ele que não entrasse
nessa discussão porque dá a entender que ele o faz
em causa própria, já que é primeiro suplente. Marina
Silva é a titular. Eu nunca vi uma briga, Senador Paim,
tão sem pé nem cabeça, porque os dois tinham razão.
Faltou apenas um ponto de convergência. O que V. Exª
está dizendo é fato. Uma jornalista me mostrou uma
matéria aqui hoje, segundo a qual o Juvenil tinha uma
ONG. O Lorenzetti, aquele que tem nome de chuveiro
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– e os fabricantes estão com ódio, porque dizem que
caiu a venda...
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES)
– Ele também tem uma.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Ninguém
quer comprar Lorenzetti; quem tem troca; na renovação, não quer mais esse nome... Tem medo! Senador,
o homem foi atrás de investimentos no Pará, e há uma
ONG multinacional envolvida. Vamos apurar isso. Vamos salvar, Senador Paim, as ONGs sérias. Quem não
quer apuração tem culpa no cartório ou está ligado a
alguém que tenha. Nós temos de salvar isso. Aliás,
Senador, o erro começa na origem. Recursos de Governo para as ONGs devem ter caráter extraordinário
e excepcional. O PT implantou a prática: só o Governo
contribui para aquilo que foi criado para aliviar o seu
próprio cofre. Muito obrigado.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES)
– Agradeço o aparte ao Senador Heráclito Fortes e
quero dizer que citei o seu nome como exemplo para
uma possível clonagem porque, se a legislação nos
permitisse e nós tivéssemos a possibilidade de clonar
ﬁguras como o Senador Heráclito Fortes, Senador
Paim e outros, por certo este País seria outro, em
breve, porque são pessoas que só enaltecem a sociedade brasileira.
Sr. Presidente, eu estava falando aqui sobre um
assunto – e também o Senador Heráclito Fortes se referiu a ele – e queria esclarecê-lo. Quando falamos em
ONG, ﬁcamos nos debatendo com o fato de que estão
roubando, desviando dinheiro, de que estão passando
dinheiro daqui para lá, aproveitando para enriquecer.
Mas eu não tenho essa preocupação, não. Porque o
dinheiro carregado na cueca por alguém, ou carregado
em um aviãozinho – um dinheiro que pertencia a uns
evangélicos em um jatinho (R$12 milhões) –, esse dinheiro, geralmente, ﬁca aqui, é reinvestido aqui. Esse
dinheiro, eu não tenho muita preocupação com ele,
não. Presidente Paulo Paim, o que me preocupa são
aquelas ONGs de origem estrangeira; são aquelas que
vieram para cá inibir nosso crescimento, para evitar que
nosso produto possa fazer concorrência com os produtos americanos principalmente, ingleses, da Europa
de uma maneira geral ou da Ásia. O que nos preocupa são exatamente esses maus brasileiros que, para
ganhar dinheiro, pouco dinheiro para colocar em suas
contas, servem a interesse escusos. Não é possível que
tenha alguém que, em sã consciência, possa imaginar
que este País não precisa de reﬂorestamento, quando
nós, no passado, extirpamos nossas ﬂorestas. Quando
houve aquele quebra-quebra no laboratório da Aracruz
Celulose no Rio Grande do Sul, uma senhora, a quem
faltavam dentes, uma senhora que mostrava sua origem
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pelo seu linguajar, disse, pela Rede Globo, no Jornal
Nacional: “O Brasil não precisa reﬂorestar”.
Eu, que tenho formação acadêmica, eu, que sou
Senador da República, não tenho autoridade proﬁssional para dizer se este País precisa de reﬂorestamento ou não, mas salta aos olhos de todos que plantar
árvores não pode ser crime, sejam elas eucaliptos ou
qualquer outra.
No Espírito Santo, Senador Paulo Paim, um cidadão, vinte anos atrás, fez análise do solo e registrou em cartório. Vinte anos depois colheu eucalipto
– ﬁcou rico. Novamente, depois de tirado o eucalipto,
ele fez a análise do solo e registrou em cartório novamente. Está lá para quem quiser ver: a terra dobrou
suas qualidades, a terra melhorou, a terra foi adubada
pelas folhas do eucalipto, foi adubada pelo cidadão
que levou um pouco de adubo e colocou lá uma determinada época.
Portanto, quem diz que plantar eucalipto está
errado é um idiota, é um trouxa, é um bobo, está falando pela boca dos outros. Quero que venha aqui
um engenheiro agrônomo dizer que plantar eucalipto
prejudica o solo. Não prejudica não, é conversa ﬁada.
Não estou aqui defendendo a Aracruz Celulose nem
nenhum plantador de eucalipto, estou defendendo o
povo brasileiro, aquele que precisa plantar para termos uma pátria diferente da que temos hoje, para que
tenhamos um País cada vez mais reﬂorestado, cada
vez mais rico.
Quando venho aqui, venho malhar o Governo,
reclamar do Governo pela exportação de nossas riquezas naturais, como o minério de ferro – saem comboios
diariamente de duzentos e cinqüenta vagões, cada
vagão com cem toneladas. Esse tipo de exportação
não agrega valor, não gera empregos; esse minério vai
para a China para ser acumulado lá, para ser depositado lá. Sou contra esse tipo de procedimento, contra
esse Governo que não enxerga esse crime que está
sendo cometido.
E esse material todo sai sem pagar um tostão de
tributo, isso é que é o pior. Além disso, esta Casa ainda
aprovou isenção de impostos para essa gente, para
essas empresas importarem maquinário pesado, para
retirar essa riqueza com mais velocidade e com menos
mão-de-obra. É isso que temos de condenar, porque
está passando aqui, debaixo dos nossos olhos. Eu enxerguei e votei contra, Heloísa Helena votou contra,
Pedro Simon votou contra, mas, infelizmente, a maioria
votou a favor e tivemos um absurdo cometido.
Depois, nós vimos sair por entre os nossos dedos a Lei de Concessão de Florestas. Agora elas estão credenciadas e expostas, passíveis de pertencer
ao capital milionário, ao capital estrangeiro. Qualquer
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estrangeiro pode hoje fazer um contrato de concessão,
pegar esse contrato e dá-lo em garantia a um banco
internacional, pegar dinheiro, montar boate, comprar
jato para passear ou fazer qualquer outra coisa com
esse dinheiro. Daqui a quarenta anos, quando eu já estiver morto, quando o Presidente Lula já estiver morto,
quando o Presidente Paim por certo também já estiver
morto, vão chegar aqui para executar esse contrato,
que é de quarenta anos e pode ser prorrogado por
mais quarenta. Nós não vamos ver o resultado disso.
Quem emprestou esse dinheiro vai chegar ao Brasil
para executar esses contratos e nós não estaremos
mais aqui. Nossos netos é que vão se envergonhar
daquilo que nós ﬁzemos no passado, ou seja, daquilo
que estamos fazendo hoje.
É contra essas coisas que eu tenho me rebelado.
Foi por causa dessas coisas que eu saí da Base do Governo e fui para a Oposição. Por causa dessas coisas
deixei de retirar emendas, deixei de nomear qualquer
pessoa – aliás, nunca nomeei –, preferi ﬁcar na minha
trincheira. Vou me despedir desta Casa e pretendo
não pensar mais em política, Senador Paulo Paim, por
causa da indignação e da vergonha que tenho diante
do trabalho que temos feito, diante do mal que esta
geração nossa está fazendo para o País.
Mas eu estava falando, Senador Paulo Paim, que,
em um mundo onde a tecnologia e a ciência já alcançaram os avanços atuais, não podemos imaginar os
atrasos veriﬁcados em nossa política tributária. Ela é
arcaica, injusta e cruel. A brasileira, então, é inconfundível. Nunca se viu coisa parecida.
Aprovamos recentemente a lei que contempla as
micro e pequenas empresas, por meio da qual foram
reduzidos tributos de oito para um. Agora, leva-se um
ano para aprovar a criação de uma empresa, com a
nova lei, serão necessários quinze dias. Maravilhoso.
Tributação menor: é esse caminho que temos de percorrer. Mas agora temos de estender isso a outras categorias, a outros produtores, e caminhar no sentido
de facilitar a vida da população.
Não há como se sustentar mais com cobranças de
impostos, taxas e contribuições declaratórios, aqueles
em que o cidadão tem de ﬁcar durante duas ou três
horas em frente ao computador para dizer o que fez
e o que não fez, talvez pensando no que fazer para
enganar o Governo, em subtrair aqui e adicionar ali e,
ao ﬁnal, apresentá-los ao agente ﬁscal. Isso é uma estupidez e uma vergonha se levarmos em conta o nível
que a tecnologia e a ciência alcançaram.
Não há mais necessidade que cidadãos, em
nome de pessoas físicas e jurídicas, percam seu tempo para acomodar declarações do Imposto de Renda.
Não há mais espaço para micro, pequenas, médias e
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grandes empresas terem de preencher tantas notas
ﬁscais, guias e formulários para recolher impostos,
taxas e contribuições.
Não dá para conviver com mais de sessenta
impostos e contribuições que geram a mais brutal
burocracia e, conseqüentemente, a maior corrupção
do planeta.
A ﬁgura do “lastro” contida na declaração do Imposto de Renda, por exemplo, força que os ganhos de
caixa dois obtidos irregularmente por pessoas físicas e
jurídicas sejam transferidos para o exterior, causando
prejuízos incalculáveis para o País.
E a vergonhosa ﬁscalização que acontece nas
barreiras existentes na divisa dos Estados brasileiros?
Elas são entraves ao desenvolvimento do País. As empresas mais organizadas mantêm advogados e carros
de plantão para socorrerem seus transportadores da
ação corrupta de agentes ﬁscalizadores, que, inclusive, humilham pobres trabalhadores do transporte de
cargas.
Para que Mercosul ou Alca se não há Mercobrasil?
Os tempos modernos de hoje exigem uma nova
ordem tributária que dê um ﬁm aos impostos, taxas e
contribuições declaratórios e implante um novo sistema
de cobrança, sistema que seja invisível e incida sobre
fontes insonegáveis e no qual não haja altos custos
na cobrança, burocracia e corrupção.
Para isso, basta manter a CPMF com a alíquota
de 1% na entrada e saída das operações bancárias,
criar uma outra alíquota que incida sobre o produto do
petróleo, da telefonia, da energia elétrica, do tabaco,
de bebidas alcoólicas e da importação.
Havendo necessidade de inclusão de outros produtos, poderá ser criada, por exemplo, uma alíquota
para objetos de luxo, como os barcos de passeio e
automóveis, cujos preços ultrapassem a quantia, digamos, de R$50 mil, com recolhimento apenas na fonte.
IPVA e outras taxas estariam embutidas na alíquota
do petróleo.
Dessa maneira, os brasileiros pagariam seus
impostos, taxas e contribuições na hora da movimentação bancária, quando abastecessem seus veículos
ou os tanques de suas fábricas, quando pagassem
suas contas telefônicas ou de energia, fumassem ou
ingerissem bebidas alcoólicas, ou ainda quando importassem algo.
Pobre que não movimenta conta bancária, não
possui automóvel, que não tem telefone ou energia elétrica em casa não pagará imposto. Não será justo isso,
Senador Paulo Paim? Não haverá inclusão social?
Aqueles que se sentirem prejudicados com o ﬁm
da burocracia e da corrupção vão dizer que, com o novo
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sistema, iremos prejudicar a indústria com o recolhimento na fonte e que vamos exportar tributos.
Essas argumentações são frágeis e inconsistentes
porque o recolhimento na jante poderá ser compensado com prazos mais longos, que permitirão repasses
aos cofres públicos somente após a venda e o recolhimento do valor da venda.
Quanto à segunda argumentação, as exportações poderiam ser acompanhadas de valores tributários pagos e agregados durante a cadeia produtiva,
a ﬁm de serem restituídos no momento da conversão
do dólar em real.
Na importação poderá acontecer o mesmo. A
tributação deverá ser embutida no valor dos dólares
adquiridos para pagamento dos bens importados.
As alíquotas a serem aplicadas deverão corresponder a todos os impostos, taxas e contribuições recolhidas hoje, inclusive os da seguridade social, para
que as folhas de pagamento dos empregados contenham apenas o valor do salário e o Fundo de Garantia. Com certeza, serão gerados milhões e milhões de
novos empregos no Brasil.
A arrecadação deverá ser depositada diretamente nos cofres da União, dos governos estaduais e das
prefeituras nos seguintes percentuais: 32% para a
seguridade social; 26% para o Governo Federal; 22%
para os Estados e 20% para os Municípios.
No caso dos Estados e dos Municípios, a distribuição deverá ser feita de acordo com o número de
habitantes de cada Estado e de cada Município. Nada
mais justo, Senador Paulo Paim.
Com a aplicação dos percentuais mencionados,
somente poderá ser permitido que a União execute
obras quando estas forem do seu interesse e de mais
de um Estado. Vamos colocar ﬁm nessa história de o
Presidente da República calçar uma ruazinha de uma
cidadezinha do interior. Isso é um absurdo, é um erro,
isso é para gerar corrupção, é para colocar dinheiro
no cofre do Deputado, do Senador.
Que os Estados também só executem obras
quando estas forem de interesse deles e de mais de
um Município. E os Municípios, por sua vez, seriam
responsáveis por suas próprias obras. Dessa forma,
acabamos com o abuso de poder e as emendas parlamentares, que tanto têm ocupado as páginas dos
jornais.
É um crime o Governo Federal destinar recursos
para calçar uma rua ou para comprar...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES)
– Obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão.
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É um crime o Governo Federal destinar recursos
para calçar uma rua ou para comprar uma ambulância
a pedido de um Deputado Federal ou de um Senador
para beneﬁciar um Deputado Estadual ou um Vereador,
em qualquer parte do território brasileiro. Isso corresponde sempre a abuso de poder ou a corrupção.
As empresas poderão se instalar nos Estados e
nos Municípios, de acordo com seus reais interesses.
Por exemplo, escolhendo São Paulo, sem prejuízo
para o Piauí, ou Fortaleza, sem prejuízo para o Rio
de Janeiro. Será o ﬁm da guerra ﬁscal e da discriminação regional.
Os agricultores poderão comercializar sua produção em qualquer lugar de seu interesse.
Desempregados poderão produzir peça de vestuário ou qualquer outro produto e comercializá-los
onde mais lhes interessar.
Isso, sim, será inclusão social, distribuição de
renda e o ﬁm da discriminação social.
Grande parte do aparato ﬁscalizador e de cobrança de impostos, taxas e contribuições poderá ser
aproveitada no apoio ao homem do campo, aos micro
e pequenos industriais e aos comerciantes, além de
uma outra parte ser dirigida para contribuir com a segurança pública.
Senador Paulo Paim, agradeço, de coração, a
compreensão de V. Exª pelo tempo que foi excedido.
Quero falar da grande admiração e do respeito que
tenho pela ﬁgura do grande Senador Paulo Paim.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Dr. João Batista Motta, nosso querido Senador, se V.
Exª me permite, farei uma rápida consideração para
dizer que esta Casa aprendeu a respeitá-lo ao longo
desses anos em que esteve conosco. Lamentamos
muito a decisão de V. Exª de não mais concorrer, mas
tanto V. Exª quanto o Senador Sibá Machado, para
mim, são grandes Senadores.
Ocorrem tensões de momento, cada um defendendo as suas convicções. Saiba V. Exª que o mesmo
carinho que tenho pelo Senador Sibá Machado também tenho por V. Exª.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PFL – PE) – V.
Exª pode estar certo que considero o Senador Sibá
Machado um irmão de luta e de fé.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – De imediato, passo a palavra, por permuta com
o Senador Geovani Borges, ao Senador Antero Paes
de Barros.
O Senador Antero Paes de Barros dispõe do tempo que assegurei aos outros Senadores, vinte minutos,
com a devida tolerância.
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores,
resolvi vir à tribuna porque, mais uma vez, passei esta
semana acompanhando a CPI das Sanguessugas. O
que me motiva mais a vir aqui é o comportamento de
um signiﬁcante Parlamentar petista que, vira e mexe,
lembra-se do meu nome lá. Assim, vou trazer a esta
tribuna as verdades que precisam ser ditas sobre a CPI
das Sanguessugas e sobre este Governo.
Seria de se supor que o tempo dos aloprados já
tivesse passado. Terminou a eleição. Não é verdade!
É que nem poeira, que deixa rastros. No caso dos aloprados, rastros muito visíveis que, ao contrário da nuvem passageira, ﬁcarão para sempre como marca do
primeiro Governo Lula. É o Governo do José Dirceu,
do Delúbio, do Marcos Valério e é o Governo dos aloprados. Ao menos como cenário de fundo, não é à toa
que o Presidente, ontem, resolveu se penitenciar – e
deve ter feito mentalmente o sinal da cruz –, dizendo
que chega de formar governo com amigos.
A marca registrada aloprada está ali, bem nítida, na antevéspera do ﬁnal da CPMI que investiga as
denúncias envolvendo a compra de ambulâncias no
âmbito do Ministério da Saúde. Esse triste episódio
caminha para o ﬁnal juntamente com a Legislatura.
Prevê-se, e tem sido noticiado, que terá um ﬁnal melancólico, notadamente em função dos depoimentos
ensaiados dos aloprados que compareceram à CPMI
esta semana.
Não compartilho do entendimento, repito, não
compartilho do entendimento de que o simples fato de
a CPMI ter aprovado o relatório preliminar recomendando a cassação de dezenas de Parlamentares já
constitui feito importante. Não, ao contrário! Acho que
a CPMI não poderia ter abdicado dos poderes que tem
para investigar melhor os Parlamentares.
A que assistimos depois disso? Na Câmara dos
Deputados, os Vedoins absolveram o grande parceiro
deles em Mato Grosso, Pedro Henry, com um discurso completamente diferente do que havia dito quando
de sua prisão, antes de começar a fazer negociata
com os aloprados. A CPMI poderia ter investigado
mais exaustivamente e, em vez de só indicar, de só
recomendar a cassação, deveria também indiciar os
Parlamentares.
Por que os Parlamentares não podem ser convocados para depor na CPMI? Está errado! Por isso, não
concordo. Em um primeiro momento, até pode parecer
que está tudo bem à opinião pública, mas, no momento
seguinte, serve para a absolvição dos mensaleiros e
dos sanguessugas.
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Eu não tenho dúvidas de que o Governo não mexe
com Pedro Henry na Câmara dos Deputados porque
tem medo de que ele seja uma bomba de efeito retardado maior do que a de Roberto Jefferson. Mas não
é só. E quanto ao Deputado Carlos Abicalil, uma das
ﬁguras exponenciais da CPI dos Correios, também do
Mato Grosso? Apareceram mais de vinte ligações desse
Deputado, e ele já deu explicações: “Não, mas eu estava
conversando com o Expedito sobre o Banco do Brasil.”
“Com o Bargas é sobre o Ministério do Trabalho?” “É.”
“Naquele período da compra do dossiê?” “É”.
Mas e por que não se quebra o sigilo telefônico
desde o início da Legislatura, para ver quantas vezes
ele conversou com essa gente? A CPI não pode deixar
de ouvir o Deputado Abicalil, de cobrar essas explicações. Em dúvida, pro societate; depois de apurados
os fatos que a CPI se recusou a apurar, in dubio pro
reo. Ao não apurar, pode causar o in dubio pro reo
nas Comissões de Ética.
Os recentes telefonemas têm outra ﬁgura importante de Mato Grosso: o Sr. Alexandre César. E, impressionante: todos amigos de José Dirceu – Pedro Henry
quase foi Ministro da República indicado por José Dirceu; Abicalil, homem de frente, lá, de defesa do José
Dirceu; e Alexandre César, Presidente do PT, com José
Dirceu. Há uma Senadora aqui do meu Estado, do PT,
a Senadora Serys Slhessarenko, que sabe, no fundo
de sua alma e de sua consciência, que essas pessoas,
associadas criminosamente a outro importante petista
de Mato Grosso, Sr. Valdebran Padilha, patrocinaram
também situações contra a própria Senadora Serys.
Não quero entrar nesse mérito agora, até porque, como
membro do Conselho de Ética, vou ter de me pronunciar, efetivamente, a esse respeito.
Tenham certeza, Srs. Senadores: eu fui a primeira
vítima desses aloprados, que tentaram fazer comigo
a mesmíssima coisa – aliás, com a mesma documentação – do suposto dossiê que tentaram fazer contra
José Serra e Geraldo Alckmin. Aqueles aloprados que
orquestraram o dossiê contra as candidaturas do exGovernador Geraldo Alckmin e do Governador eleito
de São Paulo, José Serra, espero que sejam alcançados com penas compatíveis com o crime que cometeram, apesar do arremedo de uma orquestração
permanente de órgãos do Poder Público para salválos da degola.
O ensaio para que os aloprados saiam ilesos da
investigação ﬁcou evidente em depoimentos prestados
nesta semana na CPMI.
Vamos aos fatos. Recorro inicialmente ao texto
do jornalista Reinaldo Azevedo. É o blog dele que diz
– e com o que concordo:
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Uma das mais esclarecedoras reportagens a
respeito do assunto foi publicada pelo O Globo. E tinha como fundamento o depoimento à PF de Gedimar
Passos, o petista que é advogado e policial aposentado. Gedimar foi preso em companhia de Valdebran
com o dinheiro que pagaria a armação contra Serra e
Geraldo Alckmin.
Segundo Gedimar, o pacote negociado com os
Vedoin incluía supostas informações que também comprometiam o PT. Esse dado desapareceu dos jornais.
Ele é importante porque justiﬁca que petista se mobilizassem para obter a malandragem. A um só tempo,
estariam se preservando e atacando os adversários.
Se estava havendo chantagem, os chantageados, provavelmente, eram os petistas. “A família Vedoin se dispôs a vender informações graves que comprometiam
não só políticos de outros Partidos, como políticos do
PT”, disse Gedimar à PF.
E prossegue o blog:
E o que seria o dossiê contra Serra? Segundo
Gedimar, naquela língua estranha dos depoimentos,
“ocorre que a documentação mostrada aos jornalistas
e aquela que foi protocolizada na Justiça se resumia
aos fatos já conhecidos da sociedade em geral e que
se tornaram de pouca importância ao PT e ao órgão
de imprensa [leia-se a revista ISTOÉ]; que como os
Vedoin estavam interessados em receber o restante do dinheiro, se apressaram e, ainda na cidade de
Cuiabá, entregaram um CD-ROM que aﬁrmavam que
continha toda a documentação prometida; que os jornalistas, ao chegarem em sua base, veriﬁcaram que
o CD nada continha”.
Na seqüência, ele diz que os Vedoin ﬁcaram de
entregar novos documentos e que ele os analisaria
para liberar ou não outra parcela do dinheiro.
Prossegue o blog:
Hamilton Lacerda – Agora já sabemos que o órgão de imprensa é a ISTOÉ, e que foi Hamilton Lacerda, assessor de Mercadante, quem negociou com a
revista. Isso signiﬁca que ele estava, claro, por dentro
do caso, incluindo as ameaças que Vedoin fazia aos
petistas. A quais petistas? Bom, o fato é que um assessor de Mercadante estava no rolo. Os outros são
homens de Lula [Luiz Inácio Lula da Silva].
Se dossiê havia... Se havia mesmo um dossiê,
parece que não era exatamente contra o candidato tucano. Aﬁnal, o homem encarregado de analisar o material
não viu nada além do que todo mundo já sabia: fotos
do ex-Ministro da Saúde em cerimônia da entrega de
ambulâncias [em uma solenidade pública].
Pois bem. Dois meses depois, em depoimentos que
poderíamos dizer se tratar de uma “concertação”(com a
devida licença de Tarso Genro, uma espécie de “dono”
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da palavra), Expedito Veloso e Oswaldo Bargas decidiram se sair com uma versão que não haviam relatado
à Polícia Federal: eles estariam interessados em supostas provas que ligariam Abel à campanha de José
Serra em 2002.
Reparem que a versão dos homens que juraram
jamais ter ouvido falar em dinheiro não combina com a
de Gedimar. Já a de Abel Pereira, como vêem, confere
com a de Gedimar.
Agora Mercadante: o Senador negou, claro, mais
uma vez, que soubesse das ações de seu subordinado, Hamilton Lacerda, o homem da mala: é ele quem
aparece nas ﬁtas do Hotel Ibis carregando a dinheirama. Mercadante sustenta que só ﬁcou sabendo de
tudo depois da prisão dos aloprados.
Quer dizer que ele nunca o tinha visto antes
esses moralistas? Não é bem assim. Ele conﬁrmou
ao delegado Diógenes Curado que se reuniu em seu
gabinete no Senado com Expedito Veloso e Oswaldo
Bargas no dia 4 de setembro: dez dias antes da prisão
de Gedimar e de Valdebran Padilha. Ah, mas a reunião servia para quê? Veloso e Bargas teriam ido pedir
que a Bancada petista [ressuscitem aí a velhinha de
Taubaté] comparecesse em peso ao depoimento do
Luiz Antonio Vedoim, marcado para o dia seguinte ao
Conselho de Ética. A Senadora Ideli Salvatti (PT-SC)
também estava presente. [Quem diz isso? Aloizio Mercadante.] Cabe a dois estafetas da campanha presidencial irem a Senadores da República pedir atenção
na sessão no Congresso? Segundo Mercadante, isso
é muito normal....
Como observador da cena, escrevo o óbvio: a posição de Mercadante, nessa história, é absolutamente
inaceitável. Sua justiﬁcativa para alegar que nada tem
a ver com o caso é frágil. Diz ele, com toda a carga de
ambigüidade que a declaração pode ter, que jamais
faria ataques pessoais a Serra. Dossiê é um ataque
político, não é pessoal. Da forma como ele fala, até
parece que, caso o tucano estivesse envolvido na falcatrua, seria uma questão privada. Não seria. Assim
como o caso do dossiê fajuto está longe de ser uma
mera questão policial. Era uma tentativa de golpear a
democracia.
Mercadante só tem uma saída: tem de indagar,
caso não saiba, a Hamilton Lacerda [seu assessor]:
“Quem lhe deu o dinheiro?”
Bem. Como já foi noticiado, Hamilton Lacerda
foi funcionário do Gabinete do Senador Aloizio Mercadante, no Senado, além de permanecer ﬁsicamente em São Paulo, foi coordenador da campanha do
Senador petista ao Governo de São Paulo, e, a julgar
pelas notícias da época, visando, com um falso e fajuta dossiê, o ex-Ministro José Serra, hoje Governador
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eleito de São Paulo [aliás, historicamente, o primeiro
Governador eleito em primeiro turno]. Eleito sem os
arranjos assistenciais-eleiçoeiros que caracterizaram
a vitória de Lula, tendo à frente de tudo o dinheiro do
povo como forma de Bolsa-Família.
Já que falamos em “aloprados” e como sei que
a Nação pede um raio-X de toda essa lama, leio a seguir o depoimento que, a propósito, prestou à Polícia
Federal o ex-Líder de Lula no Senado, nosso colega
Aloizio Mercadante, em matéria publicada na Agência Estado, assinada pela jornalista Sônia Filgueiras,
retratando o depoimento ontem do Senador:
Em depoimento dado à Polícia Federal nesta
quinta-feira, o Senador Aloizio Mercadante (PT-SP)
contradisse as declarações dadas por Oswaldo Bargas, ex-Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho
e envolvido na tentativa de compra do dossiê contra
tucanos, à CPI dos Sanguessugas e à própria PF.
Mercadante depôs em sigilo ao Delegado Diógenes Curado em Brasília e disse que teve uma reunião
com Bargas e Expedito Veloso, ex-Diretor do Banco do
Brasil e também envolvido no caso, antes do início da
negociação do caso do dossiê. Tal encontro foi omitido
por Bargas em seu depoimento, que disse apenas que
sua participação na negociação do dossiê resumiu-se
a acompanhar a entrevista que a família Vedoin deu
à revista ISTOÉ.
O Senador petista informou que, no início da
noite de 4 de setembro, onze dias antes do estouro
do escândalo, a reunião com Bargas e Expedito foi
acompanhada pela Senadora Ideli Salvatti (PT-SC).
[Tudo isso foi dito à Polícia Federal.]
Durante essa conversa, os dois informaram Mercadante de que os Vedoin, donos da Planam e acusados de cheﬁar a “máﬁa das ambulâncias”, estavam
escondendo informações sobre a existência de irregularidades na administração tucana no Ministério
da Saúde. Mencionaram a existência de Abel Pereira como intermediário na liberação de recursos para
ambulâncias.
Segundo Mercadante, no encontro, Bargas sugeriu que o PT utilizasse a audiência no Conselho de
Ética do Senado, marcada para o dia seguinte, para
vincular José Serra, Barjas Negri e Abel Pereira ao
esquema de superfaturamento de ambulâncias.
O empresário Luiz Antônio Vedoin deporia no Conselho, e a proposta era pressioná-lo durante a reunião
para contar o que sabia a respeito das irregularidades
contra os tucanos. “O encontro foi a pedido de Bargas.
Eles estavam juntos, e Expedito Veloso, que eu não
conhecia, estava mais informado sobre os detalhes”,
disse Mercadante.
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Bargas e Expedito também integravam o comitê
de campanha à reeleição do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Na CPI, Bargas aﬁrmou que conhecia
apenas muito superﬁcialmente o conteúdo do dossiê,
omitiu o encontro com Mercadante e aﬁrmou sua única participação no caso foi acompanhar a entrevista
concedida pelos Vedoin à revista ISTOÉ.
Além de complicar a situação dos “aloprados”,
Mercadante também comprometeu seu ex-assessor,
Hamilton Lacerda, que, segundo a Polícia Federal,
seria o homem da mala, responsável pela entrega do
dinheiro que pagaria o dossiê no Hotel Ibis. [Aliás, há
imagens: entra com mala, sai sem mala.] Ele [Mercadante[ informou ao delegado que não considerava
“factível” [e não é mesmo] a versão apresentada por
Lacerda de que levava biólitos de contribuição de campanha em uma das sacolas que deixou no Hotel Íbis.
Entrou com a mala, saiu sem ela.
O Senador também aﬁrmou que as funções de
Lacerda eram supervisionar a elaboração de seus
programas eleitorais veiculados na TV e coordenar a
campanha na região do ABC paulista. Segundo Mercadante, Lacerda não tinha qualquer função ﬁnanceira em sua campanha e desconhecia que ele ﬁzesse
arrecadação de fundos com boletos na campanha
presidencial.
Ora, só faltava o Hamilton ter ido ao hotel levar
boletos para receber contribuição do Valdebran para a
campanha do Mercadante. Se o Hamilton está certo,
essa é a versão; se o Mercadante está certo, isso não
é factível. E ninguém do PT sabe de nada: o Lula não
sabe, o Mercadante não sabe, o Hamilton não sabe,
o Oswaldo Bargas não sabe, o Expedito Veloso não
sabe, o Valdebran Padilha não sabe, o Abicalil não
sabe. Ninguém sabe de nada.
Volto ao texto:
O Senador reaﬁrmou em seu depoimento que jamais se associou à “iniciativa” de pagar pelo dossiê, que
não teve qualquer participação no episódio e que não
autorizou ninguém (inclusive seu ex-assessor Lacerda)
a participar. Mercadante também aﬁrmou que nunca
conversou com Lacerda sobre o assunto e o demitiu
no dia 20 de setembro por quebra de conﬁança.
Peço desculpas ao Senador Mercadante, mas sei
que ele jamais concordaria em manter coisas desse
tipo sob sigilo, apesar de que o depoimento dele foi
sigiloso, mas já está publicado num jornal brasileiro.
Como democrata que é, concordará que a Nação precisa saber de tudo. Como democrata que sou, penso
que a CPI, que já teve a coragem – e bota coragem
nisso! – de convidar para depor o ex-Ministro José
Serra, vítima dos aloprados, deve ter a dignidade de
exigir os esclarecimentos do Abicalil e do Mercadante,
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para que isso ocorra. E ninguém mais do que eu torce
para que dê certo essa CPI, até pelo esforço de uma
parte de Parlamentares que lutam para que a CPI dê
certo. Cito aqui os Deputados Jungmann, Carlos Sampaio, Gabeira, eu diria que até o próprio Presidente da
CPI e tantos outros que, entretanto, precisam liderar
o movimento para que essas providências também
aconteçam.
Vamos a outros fatos:
O tal de Jorge Lorenzetti, nas quase três horas
em que prestou depoimento, aﬁrmou alto e bom som
que se encontrara dezenas de vezes com seus subordinados acusados de participação no caso, mas que
estranhamente, em nenhum momento, os questionou
sobre a origem do dinheiro.
A CPMI quis saber por que, após o estouro do escândalo, algo pior do que o estouro da boiada, para usar
um refrão muito comum no meu Estado, Mato Grosso,
não perguntou aos seus comandados como eles conseguiram o dinheiro. Isso porque fora obtido sem a sua
autorização, fez uma patética aﬁrmação, e ainda aqui
lembro outro ditado de Mato Grosso, para rotular essa
aﬁrmativa patética de “coisa para boi dormir”. Ninguém
é idiota, não somos uma Nação de idiotas.
Atentem para o que Lorenzetti disse: “Não falei
com eles sobre isso; é um trauma para mim”. Lorenzetti se recusou ainda a responder diversas perguntas e
partiu para o ataque contra o Governador eleito de São
Paulo, José Serra (PSDB), dizendo que o PT foi atrás
do dossiê porque tinha informações consistentes de
que a família Vedoin arcou com pagamento de dívidas
da campanha presidencial do tucano, em 2002.
Expedito Veloso e Osvaldo Bargas, que ocuparam
cargos no Governo Lula e participaram da campanha
de reeleição do Presidente, também seguiram uma
linha adotada no depoimento do Lorenzetti (o articulador da trama, segundo a PF) de levantar suspeitas
sobre o PSDB.
Osvaldo Bargas, aquele do Ministério do Trabalho, disse que entrou na operação para desmontar
a tese que ouvia quando ligava a tevê, a de que “os
sanguessugas surgiram no Governo Lula”. Disse ainda
que a revista IstoÉ foi escolhida porque o PT estava
“em guerra com a imprensa e não poderia escolher
qualquer jornal”. Ele aﬁrmou que sua tarefa era acompanhar a entrevista em setembro, para assegurar que
“teria um tom de que os Vedoin estavam colaborando
com a Justiça”. Questionado sobre como direcionaria a
edição, respondeu que leu a reportagem antes de ser
publicada, e que o jornalista trabalhou à noite e deixou
que ele lesse. Essa aﬁrmação por si já aponta todo o
trabalho junto à revista, foi direcionada e orquestrada
nos mínimos detalhes para que matéria prejudicasse
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o PSDB, independente da preocupação com a veracidade das provas, que é um princípio basilar do jornalismo mundial.
O ex-diretor do Banco do Brasil, Expedito Veloso, envolvido na compra do dossiê contra políticos do
PSDB, aﬁrmou à CPI das Sanguessugas que Valdebran
Padilha, outro petista que participou da operação, teria
se comprometido a contribuir com R$1 milhão, de um
total de R$1,7 milhão para o pagamento do material
da família Vedoin. Apesar da declaração, disse não ter
provas de que o dinheiro foi dado.
Além disso, fez ilações confusas de que os Vedoin tinham documentos que mostravam como a Planam pagou despesas da campanha do José Serra em
2002, através de cheques e transferências bancárias
que somariam R$1,5 milhão, dinheiro cuja origem Expedito não soube precisar.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Eu pediria, Sr. Presidente, que V. Exª colocasse pelo
menos mais cinco minutos para que pudesse concluir
o meu pronunciamento.
Ao ser questionado pelos integrantes da CPI por
que essa aﬁrmação não fora feita à Polícia Federal,
Expedito disse não se lembrar dos detalhes do depoimento e ponto ﬁnal. A memória seletiva dos petistas
realmente é impressionante.
Na verdade, a denúncia de Expedito Veloso limitase a um subterfúgio, mais um dos diversos argumentos
desenhados pela sua extensa banca de criminalistas,
alguns até pagos pelo Erário.
Chamo atenção para os detalhes que vou ler, pois
são detalhes verdadeiros, comprovados no Siaﬁ.
O que a CPI deve realmente priorizar é a investigação dos dados concretos que demonstram a rede
capitaneada por prefeitos, burocratas e parlamentares
que se esbaldaram no recebimento de emenda em
troca dos votos para o Governo petista.
Os dados até agora recolhidos desmontam todos os argumentos e mentiras que começam a ser
espalhadas pela Bancada petista, disposta a colocar
em descrédito a CPI. A última, pronunciada pelos aloprados da CPI e pelo Senador Aloizio Mercadante, no
jornal O Estado de S. Paulo de ontem, em incrível sintonia difamatória, aﬁrma que as investigações devem
se concentrar no PSDB, pois 70% dos convênios com
a Planam foram ﬁrmados no Governo FHC, segundo
dados da Controladoria-Geral da União.
Desde a campanha eleitoral eles propalam essas mentiras!
Novamente a esperteza petista beira um nível
de hipocrisia difícil de ser batido. Segundo a Contro-
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ladoria-Geral da União, do total de convênios ﬁrmados
com a Planam entre 2000 e 2004 (estranhamente não
apresentou os contratos de 2005) 23,5% (210) foram
ﬁrmados no Governo Lula e 76,5% (681) nos anos do
mandato de FHC, dados que, para a Polícia Federal,
são irrelevantes e meramente estatísticos para as investigações.
Vou provar. Prestem atenção!
O primordial, neste caso, é o montante de dinheiro
repassado para a Planam, a empresa dos sanguessugas, no que ﬁcou demonstrado um crescimento astronômico durante o Governo Lula.
Anotem:
Segundo a Polícia Federal, a Planam movimentou R$229.126,00, em 2000; R$196.584,00, em 2001;
e R$3.462.290,00, em 2002, último ano de Fernando
Henrique no poder.
No ano seguinte, em 2003, já no Governo Lula
(primeiro ano do Governo Lula), a movimentação foi
de R$3.199.878,00. A partir daí, os valores dispararam e chegaram, em 2004, a R$21.220.249,18; e
R$14.465.448,00, em 2005, porque as investigações
já estavam em andamento.
Vou repetir esses números porque são relevantes. No Governo Fernando Henrique, R$229 mil mais
R$196 mil mais R$3,400 milhões; no Governo Lula,
R$3,199 milhões mais R$21 milhões mais R$14,655
milhões. Foram esses os dados que a Polícia Federal usou para pedir a prisão de 54 pessoas em maio.
A partir da Operação Sanguessuga, descobriu-se o
envolvimento de congressistas que recebiam propina
para apresentar emendas ao Orçamento destinadas
à compra de ambulâncias.
Pelos dados da Polícia Federal, a Planam não
foi a única empresa da família Vedoin que cresceu no
Governo Lula. Segundo a Polícia, a Klass Comércio e
Representação, aberta em nome de uma empregada
doméstica de Darci Vedoin, movimentou R$18,131 milhões, em 2003, contra R$2 milhões no ano anterior.
Em 2004, baixou para R$3,458,83 milhões. A Klass
também era usada para pagar propina a congressistas, segundo a Polícia Federal.
Outro indicador de que Vedoin tinha horizonte
para expandir seus negócios em 2003 era o projeto
de construção de uma fábrica de carrocerias de ônibus em Dias D’ávila, na Bahia. Vedoin encarregou seu
genro, Ivo Spínola, de cuidar do negócio e contou com
ajuda – segundo a Folha revelou na terça-feira – do
petista José Airton Cirilo, ex-Presidente do PT cearense e também ex-Diretor da Agência Nacional de
Transportes Terrestres.
Cirilo ajudou Vedoin a tentar um empréstimo no
Banco do Nordeste do Brasil para construir a fábrica.
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O BNB, segundo Cirilo, avaliou o projeto da Planam,
mas o rejeitou por problemas técnicos. Vedoin diz que
conseguira um empréstimo do ex-Deputado Bispo Rodrigues, então no PL do Rio de Janeiro. Acusado de
receber mensalão, Rodrigues renunciou em 2005.
Isso demonstra o ﬁlão de investigações que a CPI
tem que trilhar. Diante de diversos delitos praticamente
comprovados, abrem-se outras linhas de investigação
para que esses crimes se percam na imensidão dos
fatos. Não foi por acaso que Lula levou para o Ministério da Justiça um dos mais brilhantes e conceituados criminalistas do País, o tranqüilo e consagrado
advogado Marcio Thomas Bastos. Para o criminalista,
nunca há o crime. Há o fato. O criminalista não nega
o fato. Nega o crime. Nega a culpa.
Já tive oportunidade de dizer aqui que ele faz um
dublê de Ministro da Justiça e defensor dos bandidos
do Governo, ou de orientador dos defensores dos bandidos do Governo.
A CPI deve, portanto, cumprir seu dever constitucional, conﬁrmar os responsáveis pelo superfaturamento das ambulâncias e deixar que o Ministério Público e
a Justiça façam a persecução penal, amparados pelas
conclusões colhidas pelo Legislativo.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, faço a leitura
também do noticiário da Folha Online sobre esse triste
episódio dos aloprados do PT, o Partido do Presidente
Lula, do dia 22 de setembro de 2006, assinado pelo
jornalista Epaminondas Neto.
Em função do adiantado da hora, Sr. Presidente,
eu vou pedir que V. Exª registre isso, até porque estou
falando por concessão de horário de um colega. Vou
pedir que V. Exª deixe registrados esses documentos
nos Anais do Senado e vou encerrar pedindo que este
noticiário se incorpore a meu pronunciamento. Quero que tudo seja registrado nos Anais do Senado da
República. Também estou indo embora, mas amanhã,
daqui a 50 anos mais ou menos, quem quiser analisar
o que foi o triste quatriênio perdido do Presidente Lula
vai ter, com este pronunciamento, parte do material,
que eu tenho certeza que não é tudo, não é o suﬁciente, porque nem tudo foi apurado ainda.
Aliás, o quatriênio ﬁndante de Lula não é apenas
o quatriênio perdido. É o quatriênio da corrupção, da
lama, da sujeira, do ﬁngimento, da alopração, do aparelhamento da máquina estatal com petistas incompetentes. Enﬁm, o tempo mais que sujo, mais que imundo
da história política do Brasil. Esse título ninguém tira
de Lula. É como o título de tetra do São Paulo Futebol
Clube. O São Paulo mereceu o título porque é um time
de raça, da organização gerencial, da competência
administrativa. Lula merece outro tipo de título, exatamente porque não tem as coisas que sobram no São
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Paulo – já que ele gosta tanto de fazer comparações
futebolísticas. Lula merece o título de Governo que
deixa mácula e corrupção sujando a História do Brasil.
Também, como no caso do time de futebol, merecidamente. Esse título de mácula e corrupção é merecido
para o Governo Lula, que vai terminar o seu primeiro
quatriênio alopradamente.
Quero só, ao ﬁnal, dizer que a minha esperança,
apesar de não concordar com tudo da CPI, é a própria
CPI. É fortalecer a CPI, torcer para que ela chegue a
bom ﬁnal; que se apure tudo; que não se omita; que
chame o Parlamentar, por mais importante que seja.
Por mais amigo que seja de José Dirceu e do Presidente Lula, o Sr. Abicalil deve satisfações à CPI e ao
Brasil. Por mais Líder que tenha sido aqui o Senador
Aloizio Mercadante, ele pode perfeitamente ser ouvido
e convencer os seus Pares. Ou não convencer, porque parece que os argumentos não lhe dão razão, até
porque nós estamos chegando em um momento em
que o Brasil precisa prender titulares. A Polícia Federal
prendeu um Juvenil lá em Minas. É preciso prender um
titular. Já que Lula gosta tanto de futebol... E quem é
esse Juvenil? É Deputado Federal pelo PT de Minas.
Lerei rapidamente essa notícia que saiu no Ancelmo Gois:
“Em sua discretíssima visita no ﬁnal da
semana passada a Belo Horizonte, o ex-Ministro José Dirceu trocou ﬁgurinhas com Juvenil
Alves, pré-candidato a Deputado Federal pelo
PT”. [Isso, à época.] E mais: “Está em gestação uma dobradinha comercial, aliando os
conhecimentos e a inﬂuência do ex-Ministro,
que voltou a advogar, e a estrutura do petista
mineiro, que possui um dos maiores escritórios de advocacia de Minas, com 180 funcionários em ﬁliais em Londres e quatro Estados
brasileiros.”
Aliás...
De um gaiato sobre Juvenil:
– O cara é juvenil. Imagine o que vai fazer quando for adulto.
Agora, o Juvenil tinha de ter o capitão do time
por trás. É o Juvenil ao lado do capitão do time José
Dirceu. Essa é mais uma parceria dos aloprados. O
Governo Lula é assim: continua tudo começando e
tudo terminando em José Dirceu.
Concedo o aparte a V. Exª, se o Sr. Presidente
o permitir.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Sr. Presidente, esse rapaz pode estar sendo vítima de calúnia
nessa nota que V. Exª acaba de ler. Agora, o estranho
é que o seu Partido não esteja aqui para defendê-lo

48

Novembro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ou para acusá-lo. Ou o Juvenil é inocente, e precisa
da solidariedade do partido, porque ele contribuiu de
maneira efetiva para a eleição, com 120 mil votos, espontaneamente, dado pelo povo de Minas Gerais, ou
ele é culpado e merece a condenação, o repúdio dos
companheiros. Quero registrar, Senador Antero, para
que ﬁque nos Anais da Casa, que o Sr. Juvenil, com a
expressiva votação que teve, colocou na Primeira Suplência um dos mais brilhantes Deputados Federais
do País. Paulo Delgado, do PT, é o Primeiro Suplente,
e o Sr. Juvenil, esse furacão eleitoral que se alastrou
por todas as Minas Gerais, o primeiro mais votado.
Segundo ponto: gostaria de solidarizar-me com V. Exª
pela indignação, mas mais acima pela determinação de
querer ver os fatos apurados. V. Exª, que foi vítima de
denúncias caluniosas no seu Estado e pagou um preço
alto na própria CPI, quer que ela continue apurando.
Para tudo tem razão V. Exª. Senador Antero, participamos da CPI do Banestado, e este é um fato com o
qual não me conformo de maneira alguma: proposta
pelo PT para apurar evasão de divisas do País, caluniou conceitos, vidas públicas; segundo a imprensa,
chantageou alguns; e, no exato momento em que viajávamos pelo Brasil afora, inclusive por Minas Gerais,
esse escritório crescia. Senador Antero, se a polícia
quebrar o sigilo telefônico desse conglomerado que
se espalha em várias partes do Brasil: Santa Catarina,
São Paulo, Paraná.... A coisa é grande, o negócio do
Juvenil... Imagine esse escritório quando ﬁcasse adulto.
Tenho a impressão de que vamos ver muita assombração e muita visagem. Mas o que me deixa estarrecido
é que o PT não toma nenhuma medida preventiva. Já
disse aqui para o Senador João Batista Motta e vou
repetir: estão entrando na nova linha de produção, os
modelos de 2007, e, por pressa, já está sendo lançada
em 2006. A safra de 2007 já começa a fazer sucesso.
No modelo novo: Juvenil. Imagine quando essa linha
de produção começar a entrar no mercado... A Justiça é republicana! Quem diz isso é o PT; quem exalta
são os líderes, mas é preciso que ela continue sendo
republicana. É necessário e se faz urgente. Portanto,
Senador Antero, o que dá para rir, dá para chorar. É
questão de peso e de medida, problema de hora e de
lugar. Salve o Billy Blanco por essa inspiração.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Agradeço o aparte de V. Exª e desejo sinceramente
um bom ﬁnal para a CPI. E que ela tome as providências de convocar essas pessoas, de convidar, mas
com certa exigência. Não há por que o Parlamentar
não ser ouvido na CPI. Não há, não existe nenhuma
previsão legal de que o Parlamentar não possa ser
ouvido. Existe, no máximo, a previsão legal de ele es-
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colher o local. Mas os democratas escolhem o local
da própria CPI.
Quero dizer que tenho muito receio desse projeto do PT de “democratizar”, entre aspas, a imprensa,
porque a democratização da imprensa é para gerar
algumas coisas: a isenção dos juvenis, a anistia do
José Dirceu e a volta dos aloprados.
É isso, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –É de se supor
que o tempo dos Aloprados já passou. Que nem poeira, que deixa rastros. No caso, rastros muito visíveis
que, aí, ao contrário da nuvem passageira, vão ﬁcar
para sempre, como marca do primeiro Governo Lula.
Ao menos como cenário de fundo. Não é à-toa que o
próprio Presidente ontem resolveu se penitenciar, fez
mentalmente o sinal da cruz e disse que formar Governo com amigos, jamais!
A marca registrada “Aloprada” está ali, bem nítida, na antevéspera do ﬁnal da CPMI que investiga as
denúncias envolvendo a compra de ambulâncias no
âmbito do Ministério da Saúde.
Esse triste episódio caminha para o ﬁnal, juntamente com a Legislatura. Prevê-se, e tem sido noticiado que ela terá um ﬁnal melancólico, notadamente em
função dos depoimentos ensaiados dos “aloprados”
que compareceram à CPMI esta semana.
Não compartilho do entendimento de que o simples fato da CPMI ter aprovado um relatório preliminar,
recomendando a cassação de dezenas de Parlamentares já constitui feito importante. Não. CPI tinha poderes
para buscar as provas.
Tenham certeza, Srs. Senadores, que aqueles
“aloprados” que orquestraram o dossiê contra as candidaturas do ex-Governador Geraldo Alckmin e o Governador eleito de São Paulo, José Serra, também serão
alcançados com penas compatíveis com o crime que
cometeram, apesar do arremedo de uma orquestração
permanente de órgãos do Poder Público para salválos da degola.
Fui a primeira vítima dessa história.
O ensaio para que os aloprados saiam ilesos da
investigação ﬁcou evidente em depoimentos prestados
esta semana na CPMI.
Vamos aos fatos. Recorro inicialmente ao texto
do jornalista Reinaldo Azevedo:
“Uma das mais esclarecedoras reportagens a respeito do assunto foi publicada pelo
O Globo. E tinha como fundamento o depoi-
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mento à PF de Gedimar Passos, o petista que
é advogado e policial aposentado. Gedimar
foi preso em companhia de Valdebran com o
dinheiro que pagaria a armação contra Serra
e Alckmin.
Segundo Gedimar, o pacote negociado
com os Vedoin incluía supostas informações
que também comprometiam o PT. Esse dado
desapareceu dos jornais. Ele é importante
porque justiﬁca que petistas se mobilizassem
para obter a malandragem. A um só tempo,
estariam se preservando e atacando os adversários. Se estava havendo chantagem, os
chantageados, provavelmente, eram os petistas. “A família Vedoin se dispôs a vender informações graves que comprometiam não só
políticos de outros partidos, como políticos do
PT”, disse Gedimar à PF.
E o que seria o dossiê contra Serra?
– Segundo Gedimar, naquela língua estranha
dos depoimentos, “ocorre que a documentação mostrada aos jornalistas e aquela que foi
protocolizada na Justiça se resumia em fatos
já conhecidos da sociedade em geral, que se
tomaram de pouca importância ao PT e ao
órgão de imprensa [leia-se: a revista IstoÉ];
que, como os Vedoin estavam interessados em
receber o restante do dinheiro, se apressaram
e, ainda na cidade de Cuiabá, entregaram um
CD-ROM que aﬁrmavam que continha toda a
documentação prometida; que os jornalistas,
ao chegarem em sua base, veriﬁcaram que o
CD nada continha”.
Na seqüência, ele diz que os Vedoin ﬁcaram de
entregar novos documentos e que ele os analisaria
para liberar ou não outra parcela do dinheiro.
Hamilton Lacerda – Agora já sabemos que o
órgão de imprensa é a IstoÉ e que foi Hamilton Lacerda, assessor de Mercadante, quem negociou com a
revista. Isso signiﬁca que ele estava, claro, por dentro
do caso, incluindo as ameaças que Vedoin fazia aos
petistas. A quais petistas? Bom, o fato é que um assessor de Mercadante estava no rolo. Os outros são
homens de Lula.
Se dossiê havia... – Se havia mesmo um dossiê, parece que não era exatamente contra o candidato tucano. Aﬁnal, o homem encarregado de analisar
o material não viu nada além do que todo mundo já
sabia: fotos do ex-Ministro da Saúde em cerimônia de
entrega de ambulâncias.
Pois bem. Dois meses depois, em depoimentos
que poderíamos dizer se tratar de uma “concertação”
(com a devida licença de Tarso Genro, uma espécie de
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“dono” da palavra), Expedito Veloso e Oswaldo Bargas
decidiram se sair com uma versão que não haviam
relatado à Polícia Federal: eles estariam interessados
em supostas provas que ligariam Abel à campanha de
José Serra em 2002.
Reparem que a versão dos homens que juram
jamais ter ouvido falar em dinheiro não combina com
a de Gedimar. Já a de Abel Pereira, como vêem, confere com a de Gedimar.
Agora Mercadante: o senador negou, claro, mais
uma vez, que soubesse das ações de seu subordinado, Hamilton Lacerda, o homem da mala: é ele quem
aparece nas ﬁtas do, Hotel Íbis carregando a dinheirama. Mercadante sustenta que só ﬁcou sabendo de
tudo depois da prisão dos aloprados.
Quer dizer que ele nunca tinha visto antes esses
moralistas? Não é bem assim. Ele conﬁrmou ao delegado Diógenes Curado que se reuniu em seu gabinete
no Senado com Expedito Veloso e Oswaldo Bargas no
dia 4 de setembro: dez dias antes da prisão de Gedimar
e de Valdebran Padilha. Ah, mas a reunião servia para
quê? Veloso e Bargas teriam ido pedir que a bancada petista comparecesse em peso ao depoimento de
Luiz Antonio Vedoim, marcado para o dia seguinte no
Conselho de Ética. A senadora ldeli Salvatti (Bloco/PT
– SC) também estava presente. Cabe a dois estafetas
da campanha presidencial ir a Senadores da República
pedir atenção a uma sessão no Congresso? Segundo
Mercadante, isso é muito normal...
Como observador da cena, escrevo o óbvio: a posição de Mercadante, nessa história, é absolutamente
inaceitável. Sua justiﬁcativa para alegar que nada tem
a ver com o caso é frágil. Diz ele, com toda a carga de
ambigüidade que a declaração pode ter, que jamais
faria ataques pessoais a Serra. Dossiê é um ataque
político, não é pessoal. Da forma como ele fala, até
parece que, caso o tucano estivesse envolvido na falcatrua, seria uma questão privada. Não seria.
Assim como o caso do dossiê fajuto está longe
de ser uma mera questão policial. Era uma tentativa
de golpear a democracia.
Mercadante só tem uma saída: tem de indagar,
caso não saiba, a Hamilton Lacerda: “Quem lhe deu
o dinheiro?”
Bem. Como já foi noticiado, Hamilton Lacerda, foi
funcionário do Gabinete do Senador Aloizio Mercadante, no Senado, além de permanecer ﬁsicamente em
São Paulo, foi coordenador da campanha do senador
petista ao Governo de São Paulo, e, a julgar pelas notícias da época, visando, com um falso e fajuta dossiê, o
ex-Ministro José Serra, hoje Governador eleito de São
Paulo. Eleito sem os arranjos assistenciais-eleiçoeiros
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que caracterizaram a vitória de Lula, tendo à frente de
tudo o dinheiro do povo em forma de bolsa-família.
Já que falamos em “aloprados” e como sei que a
Nação pede um raio– X de toda essa lama, leio a seguir o depoimento que, a propósito, prestou à Polícia
Federal o ex-Lider de Lula no Senado, nosso colega
Aloizio Mercadante, em matéria publicada na Agência
Estado, assinada pela jornalista Sônia Filgueiras:
“Em depoimento dado à Polícia Federal nesta
quinta-feira, o senador Aloizio Mercadante (Bloco/PT
-SP) contradisse as declarações dadas por Oswaldo
Bargas, ex-secretário-executivo do Ministério do Trabalho e envolvido na tentativa de compra do dossiê contra
tucanos, à CPI dos Sanguessugas e à própria PF.
Mercadante depôs em sigilo ao delegado Diógenes Curado em Brasília e disse que teve uma reunião
com Bargas e Expedito Veloso, ex-Diretor do Banco
do Brasil e também envolvido no caso, antes do início
da negociação do caso dossiê. Tal encontro foi omitido
por Bargas em seu depoimento, que disse apenas que
sua participação na negociação do dossiê resumiu-se
a acompanhar a entrevista que a família Vedoin deu
à revista IstoÉ.
O Senador petista informou que no início da noite
de quatro de setembro, onze dias antes do estouro do
escândalo, a reunião com Bargas e Expedito foi acompanhada pela senadora Ideli Salvatti (Bloco/PT -SC).
Durante essa conversa, os dois informaram Mercadante que os Vedoin, donos da Planam e acusados de
cheﬁar a ‘máﬁa das ambulâncias’, estavam escondendo
informações sobre a existência de irregularidades na
administração tucana no Ministério da Saúde. Mencionaram a existência de Abel Pereira como intermediário
na liberação de recursos para ambulâncias.
“Segundo Mercadante, no encontro, Bargas sugeriu que o PT utilizasse a audiência
no Conselho de Ética do Senado, marcada
para o dia seguinte, para vincular José Serra,
Barjas Negri e Abel Pereira ao esquema de
superfaturamento de ambulâncias.
O empresário Luiz Antônio Vedoin deporia no conselho e a proposta era pressioná-lo
durante a reunião para que contasse o que
sabia a respeito de irregularidades contra os
tucanos. “O encontro foi a pedido de Bargas.
Eles estavam juntos e Expedito Veloso, que eu
não conhecia, estava mais informado sobre os
detalhes”, disse Mercadante.
Bargas e Expedito também integravam o comitê
de campanha à reeleição do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Na CPI, Bargas aﬁrmou que conhecia
apenas muito superﬁcialmente o conteúdo do dossiê,
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omitiu o encontro com Mercadante e aﬁrmou sua única participação no caso foi acompanhar a entrevista
concedida pelos Vedoin à , Revista IstoÉ.
Além de complicar a situação dos “aloprados”,
Mercadante também comprometeu seu ex-Assessor,
Hamilton Lacerda, que segundo a PF, seria o “homem
da mala” responsável pela entrega do dinheiro que pagaria o dossiê no Hotel Ibis.
Ele informou ao delegado que não considerava
“factível” a versão apresentada por Lacerda de que
levava boletos de contribuição de campanha em uma
das sacolas que deixou no Hotel Ibis.
O Senador também aﬁrmou que as funções de
Lacerda eram supervisionar a elaboração de seus
programas eleitorais veiculados na tevê e coordenar
a campanha na região do ABC paulista. Segundo Mercadante, Lacerda não tinha qualquer função ﬁnanceira em sua campanha e desconhecia que ele ﬁzesse
arrecadação de fundos com boletos na campanha
presidencial.
O Senador reaﬁrmou em seu depoimento que jamais se associou “à iniciativa” de pagar pelo dossiê, que
não teve qualquer participação no episódio e que não
autorizou ninguém (inclusive seu ex-Assessor Lacerda)
a participar. Mercadante também aﬁrmou que nunca
conversou com Lacerda sobre o assunto e o demitiu
no dia 20 de setembro por quebra de conﬁança.”
Peço desculpas ao Senador Mercadante. Mas sei
que ele jamais concordaria em manter coisas desse
tipo sob sigilo. Como democrata que é, concordará que
a Nação precisa estar informada de tudo.
Mas vamos a outros fatos:
O tal de Jorge Lorenzeti, nas quase três horas
em que prestou depoimento, aﬁrmou alto e bom som
que se encontrara dezenas de vezes com seus subordinados acusados de participação no caso, mas que
estranhamente, em nenhum momento, os questionou
sobre a origem do dinheiro.
A CPMI quis saber porque, após o estouro do
escândalo, algo pior do que o estouro da boiada, para
usar um refrão muito comum no meu Estado, não
perguntou aos seus comandados como eles conseguiram o dinheiro. Isso porque fora obtido sem a sua
autorização, fez uma patética aﬁrmação, e ainda aqui
lembro outro ditado do Mato Grosso, para rotular essa
aﬁrmativa patética de “coisa para boi dormir.” Ninguém
aqui é sonso, ó caras!
Atentem para o que ele disse: “Não falei com
eles sobre isso; é um trauma para mim”. Lorenzetti se
recusou ainda a responder diversas perguntas e partiu para o ataque contra o governador eleito de São
Paulo, José Serra (PSDB), dizendo que o PT foi atrás
do dossiê porque tinha informações “consistentes” de
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que a família Vedoin arcou com pagamento de dívidas
da campanha presidencial do tucano, em 2002.
Expedito Veloso e Oswaldo Bargas, que ocuparam
cargos no governo Lula e participavam da campanha
à reeleição do Presidente, também seguiram a linha
adotada no depoimento de Jorge Lorenzetti (o articulador da trama, segundo a PF) de levantar suspeitas
sobre o PSDB.
Oswaldo Bargas disse que entrou na operação
para desmontar a tese que ouvia quando ligava a tevê,
a de que “os sanguessugas surgiram no governo Lula”.
Disse ainda que a revista “IstoÉ” foi escolhida porque
o PT estava “em guerra com a imprensa e não poderia escolher qualquer jornal”. Ele aﬁrmou que sua tarefa era acompanhar a entrevista, em setembro, para
assegurar que “teria o tom de que os Vedoin estavam
colaborando com a Justiça”. Questionado sobre como
direcionaria a edição, respondeu que leu a reportagem
antes de ser publicada, e que o jornalista trabalhou à
noite e aí deixou que ele lesse. Essa aﬁrmação por si
já aponta todo o trabalho junto a revista foi direcionada e orquestrada nos mínimos detalhes para a revista
prejudicar o PSDB, independente da preocupação com
a veracidade das provas, o que é um princípio basilar
do jornalismo.
O ex-Diretor do Banco do Brasil Expedito Afonso
Veloso, envolvido na compra do dossiê contra políticos
do PSDB, aﬁrmou à CPI das Sanguessugas que Valdebran Padilha, outro petista que participou da operação,
teria se comprometido a contribuir com R$1 milhão
– de um total de R$1,7 milhão – para o pagamento do
material da família Vedoin. Apesar da declaração, disse
não ter provas de que o dinheiro foi dado.
Além disso fez ilações confusas de que os Vedoin
tinham documentos que mostravam como a Planam
pagou despesas da campanha do José Serra, em
2002, através de cheques e transferências bancárias
que somariam R$ 1,5 milhão, dinheiro cuja origem
Expedito não soube precisar. Ao ser questionado pelos integrantes da CPI porque . essa aﬁrmação não
foi feita à Polícia Federal. Expedito disse não lembrar
dos detalhes do depoimento e ponto ﬁnal. A memória
seletiva dos petistas realmente impressiona.
Na verdade a denúncia de Expedito Velloso limitase a um subterfúgio, mais um dos diversos argumentos
desenhados pela sua extensa banca de criminalistas,
alguns até pagos pelo erário. O que a CPI deve realmente priorizar é a investigação dos dados concretos
que demonstram a rede capitaneada por prefeitos,
burocratas e parlamentares que se esbaldaram no
recebimento de emendas em troca dos votos para o
governo petista.
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Os dados até agora recolhidos desmontam todos os argumentos e mentiras que começam a ser
espalhadas pela bancada petista disposta a colocar
em descrédito a CPI. A última pronunciada pelos aloprados na CPI e pelo Senador Mercadante no Jornal
Estado de São Paulo de ontem, em uma incrível sintonia difamatória, aﬁrma que as investigações devem
se concentrar no PSDB pois 70% dos convênios com
a PLANAM foram ﬁrmados no governo do FHC, segundo dados da CGV.
Novamente a esperteza petista beira um nível de
hipocrisia difícil de ser batido. Segundo a CGV, do total de convênios ﬁrmados com a PLANAM entre 2000
a 2004 (estranhamente não apresentou os de 2005)
23,5% (210) foram ﬁrmados no governo Lula e 76,5%
(681) nos anos do mandato de FHC, dados que, para
a Polícia Federal, são irrelevantes e meramente estatísticos para as investigações.
O primordial, neste caso, é o montante de dinheiro
repassado para a PLANAM, no que ﬁcou demonstrado
um crescimento astronômico durante o governo Lula.
Segundo a PF a PlANAM movimentou
R$229.126,64, em 2000; R$196.584,16, em 2001;
e R$3.462.290,32, em 2002, último ano de FHC no
poder.
No ano seguinte, em 2003, já no Governo Lula, a
movimentação foi de R$3.199.878,62. A partir daí, os
valores dispararam e chegaram a R$21.220.249,18,
em 2004, e a R$14.465.448,62, em 2005, porque as
investigações já estavam em andamento.
Foram esses dados que a PF usou para pedir
as prisões de 54 pessoas ligadas em maio. A partir da
Operação Sanguessuga, descobriu-se o envolvimento
de congressistas que recebiam propina para apresentar emendas ao Orçamento destinadas à compra de
ambulâncias.
Pelos dados da PF, a Planam não foi a única empresa da família Vedoin que cresceu no governo Lula.
Segundo a polícia, a Klass Comércio e Representação,
aberta em nome de uma empregada doméstica de Darci
Vedoin, movimentou R$18.131.339,41, em 2003, contra R$2.037.060,50, no ano anterior. Em 2004, baixou
a R$ 3.458.813,10. A Klass também era usada para
pagar propinas a congressistas, diz a PF.
Outro indicador de que Vedoin tinha horizonte
para expandir seus negócios em 2003 era o projeto
de construção de uma fábrica de carroceria de ônibus
em Dias D’Avila (BA).
Vedoin encarregou seu genro Ivo Spínola de cuidar do negócio e contou com ajuda, segundo a Folha
revelou na terça-feira, do petista José Airton Cirilo, exPresidente do PT cearense e também ex-diretor da
Agência Nacional de Transportes Terrestres.
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Cirilo ajudou Vedoin a tentar um empréstimo no
BNB (Banco do Nordeste do Brasil) para construir a
fábrica. O BNB, segundo Cirilo, avaliou o projeto da Planam, mas o rejeitou por problemas técnicos. Vedoin diz
que conseguira um empréstimo do ex-deputado Bispo
Rodrigues, então no PL do RJ. Acusado de receber
mensalão, Rodrigues renunciou em 2005.
Isso demonstra que o ﬁlão de investigações que
a CPI tem que trilhar. Diante de diversos delitos praticamente comprovados, abrem-se outras linhas de
investigação para que esses crimes se percam na
imensidão dos fatos. Não foi por acaso que Lula levou
para o Ministério da Justiça um dos mais brilhantes e
conceituados criminalistas do País, o tranqüilo e consagrado advogado Mareio Thomaz Bastos. Para o criminalista, nunca há o crime. Há o fato. O criminalista
não nega o fato. Nega o crime. Nega a culpa.
A CPI deve, portanto, cumprir seu dever constitucional, conﬁrmar os responsáveis pelo superfaturamento das ambulâncias e deixar que o Ministério Público e
a Justiça façam a persecução penal, amparados pelas
conclusões colhidas pelo Legislativo.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, faço a leitura
também do noticiário da Folha Online igualmente sobre esse triste episódio dos aloprados do PT, o partido
do Presidente Lula, do dia 22/09/06, assinada pelo
Jornalista Epaminondas Neto:
“O delegado da Polícia Federal Edmilson
Bruno aﬁrmou hoje que o dossiê original que
seria comprado por integrantes do com supostas denúncias contra adversários era muito
maior e abrangia “partidos de A a Z”. Bruno foi
o responsável pela prisão de Gedimar Pereira
Passos e Valdebran Padilha em um hotel em
São Paulo na sexta-feira passada.
“O Gedimar disse que o dossiê.está envolvendo todos os partidos políticos e o próprio PT. Em nenhum momento, o Sr. Gedimar
disse que era um dossiê contra o PSDB. Se
vocês tiverem acesso aos meus autos, no futuro, verão que ele não fala do PSDB”, disse
o delegado.
Na semana passada, a PF apreendeu uma ﬁta de
vídeo, um DVD e seis fotos – que formariam um suposto dossiê contra o ex-Ministro José Serra. O material,
entretanto, mostrava apenas Serra em cerimônias de
entrega de ambulâncias.
Bruno forneceu mais detalhes sobre a prisão dos
dois na capital paulista. Primeiramente a PF prendeu
Valdebran, que tentou negociar a entrega do restante
do dossiê já sob a supervisão da Polícia, mas a operação para conseguir o restante dos documentos não
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deu certo e foi interrompida. Logo depois, Valdebran
teria indicado a presença de Gedimar, que foi detido
no mesmo hotel.
De acordo com o delegado, os depoimentos indicam que o dossiê original teria cerca de 2.000 páginas
e apontaria outras denúncias além do envolvimento
com a máﬁa dos sanguessugas.
Ainda de acordo com ele, os documentos teriam
sido vistos antes, em Cuiabá (MT). “Esta negociação
[para comprar o dossiê], começou quando os Vedoin
estavam presos na Polinter, em Cuiabá”, aﬁrmou Bruno.
Na reconstituição do delegado, os Vedoin teriam
avisado Valdebran que “alguém do PT”iria procurá-Lo.
Este alguém seria Gedimar, com conhecimento de
Jorge Lorenzetti.
Bruno aﬁrmou também que o PT iria comprar
uma espécie de “pacote de denúncias” que valeria em
tomo de R$2 milhões.
Intervenção branca
O delegado procurou contestar a tese de “intervenção branca” na investigação sobre o dossiê. Segundo Bruno, ele estava fora do caso e foi acionado
pela PF de Mato Grosso para deter Valdebran em um
hotel em São Paulo.
Ele alegou que pela hora avançada em que terminou a prisão de Valdebran e Gedimar, não tomou
depoimentos, que ﬁcaram a cargo de uma delegada
assistente. “Eu não fui afastado, apenas eu não continuei no caso”, disse. Bruno acrescentou não saber
se isto é normal, “eu apenas segui a minha cheﬁa”,
aﬁrmou.
Segundo a Folha apurou, o delegado Bruno,
que estava de plantão na madrugada de sexta-feira e
prendeu Valdebran Padilha, foi afastado do caso e no
lugar dele foram acionados policiais ligados ao superintendente em exercício da PF em São Paulo, Severino Alexandre, indicado para a diretoria executiva do
órgão pelo diretor-executivo.
Por orientação do superintendente em exercício,
todos os delegados e agentes foram proibidos de falar sobre o caso. Também foi vetada a divulgação de
imagens do dinheiro apreendido no hotel.”
Encerro, pedindo que esse noticiário se incorpore
a este pronunciamento. Vai tudo para os Anais do Senado da República. E aí, amanhã, daqui a 50 anos, ou
mais ou menos, quem quiser analisar o que foi o triste
quatriênio perdido do Presidente Lula vai ter posse do
material suﬁciente.
Aliás, o quatriênio ﬁndante de Lula não é apenas
o quatriênio perdido. É o quatriênio da corrupção, da
lama, da sujeira, do ﬁngimento, da alopração, do aparelhamento da máquina estatal com petistas incom-
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petentes e, enﬁm, o tempo mais que sujo da história
política do Brasil. Este título ninguém tira de Lula. É
como o título de tetra do São Paulo F.C.
O São Paulo mereceu o título, porque é um time
de raça, da organização gerencial, da competência
administrativa, coisas que faltam ao governo petista
do Presidente Lula.
Lula merece o título de Governo que deixa mácula e corrupção, sujando a História do Brasil. Também,
como no caso do time de futebol, merecidamente. Ou,
quem sabe, alopradamente!
Durante o discurso do Sr. Antero Paes
de Barros, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Batista Motta.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Senador Antero de Barros, V. Exª será atendido, na forma do Regimento, quanto àquilo que requereu. Eu gostaria também de parabenizá-lo pelo
pronunciamento.
Quero ainda registrar que o Dr. José Fernandes
Sardinha, Diretor da Rede Globo, também compareceu
a esta Casa na Semana de Valorização da Pessoa com
Deﬁciência. Faço essa ressalva a pedido do Presidente
que me antecedeu, Senador Paulo Paim, que, por um
lapso, deixou de mencionar o nome do Dr. José Fernandes Sardinha, Diretor da Rede Globo.
Passo a palavra agora ao Senador Geovani Borges. S. Exª terá vinte minutos para seu pronunciamento.
Gostaria também de registrar o seguinte, com
a colaboração do Senador Geovani: a Presidência
convoca sessão especial a realizar-se no dia 5 de dezembro, às 11 horas, destinada a comemorar os 25
anos de atividades da Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais, tendo em vista que só haverá sessão deliberativa no próximo dia 28, para votação do
Requerimento nº 1.164, de 2006.
Com a palavra o Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o metro que
se usa para medir o signiﬁcado das experiências humanas varia muito, pois depende em demasia daquilo
que é medido e, fundamentalmente, da emoção que
faz tremer em maior ou menor grau a mão que segura o metro.
Esta é a ocasião em que me disperso, ao menos por esta vez, da convivência que, desde o início
do semestre legislativo, mantenho com as Srªs e Srs.
Senadores, meus colegas, nas Comissões e no Plenário desta Casa.
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É forte, para mim, portanto, a emoção deste momento, tal como foi forte o sentido de realização política, cívica e pessoal, experimentado no decurso desses poucos, mas intensos meses. Foi especial, entre
outras circunstâncias, substituir, ainda que por curto
período, o Senador Gilvam Borges, ﬁgura a quem me
acho ligado por laços que transcendem a comunhão
e o alinhamento que pudemos construir em torno das
questões políticas que movem a vida do nosso Partido,
o PMDB, e em defesa da terra natal, nosso querido
Estado do Amapá.
Gostaria também de poder reﬂetir sobre a alegria
que signiﬁcou a convivência com ﬁguras que engrandecem e enobrecem o Parlamento. Sob o risco de ser
injusto, e apenas no sentido de representar de forma
individualizada este fantástico coletivo, tomo por exemplo meu colega de Bancada partidária e estadual, o
Senador reeleito pelo Amapá, José Sarney, personalidade única, inspirada, inspiradora e exemplar.
Representando o grupo da Oposição, exemplo
insubstituível do seu espectro ético, vigilante e cívico,
está a ﬁgura do Senador Marco Maciel, também ele um
homem de cultura e um agente das mudanças e das
tomadas de posição reclamadas pelo povo brasileiro,
na esfera do Poder Legislativo.
Com esses e outros colegas, Senadoras e Senadores, reparti o privilégio de participar de importantes
debates e de relevantes decisões colocadas sob o escrutínio do Senado, sempre tendo como foco e posicionamento a defesa intransigente do interesse nacional
e as necessidades e anseios daquele Norte longínquo,
que tenho o imenso orgulho de representar.
Considero particularmente importante, a título de
balanço e prestação de contas ao eleitor amapaense,
comentar, ainda que de forma seletiva, alguns dos posicionamentos que tomei no decurso dessa suplência,
sempre e afortunadamente em matéria vitoriosas e
bem-sucedidas.
O principal, segundo me parece, foi a PEC nº 22,
de 2000, que altera a Constituição Federal – tenho a
honra de ter sido um dos seus constituintes – para
tornar obrigatória a execução do Orçamento aprovado pelo Congresso. Também conhecida como emenda
do “orçamento impositivo”, a PEC nº 22, de 2000, dá
regramento fundamental à programação ﬁnanceira da
União, conferindo grande transparência às diretrizes,
aos programas e à destinação de recursos federais,
sendo que, uma vez em vigor, restabelecerá, na forma desejável, o adequado equilíbrio entre Legislativo
e Executivo no que diz respeito ao ordenamento das
prioridades nacionais.
Cabe, ainda, citar o desenlace favorável quanto
à aprovação dos Projetos de Lei do Senado de núme-
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ros 86 e 216 de 2006, que tratam, respectivamente, da
prorrogação dos prazos previstos quanto à apropriação dos créditos de ICMS – assunto relevante para os
diversos setores envolvidos –; e de assegurar o direito ao Vale-Transporte aos estagiários estudantes de
estabelecimentos de ensino superior e do ensino proﬁssionalizante de 2º grau e supletivo, medida esta de
importância de alcance social claro e inquestionável.
Na mesma linha, e mais recentemente, está a
aprovação do projeto do Super Simples, iniciativa do
Governo Federal que representa um signiﬁcativo avanço
no campo da simplicidade ﬁscal, do empreendedorismo
popular e até mesmo das perspectivas de melhoria de
nível de formalização do emprego.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito mais
poderia me estender em relação a mais de duas dezenas de itens que constam de minha ﬁcha de votações
individuais. Mas entendo que isso poderia representar,
a partir de agora, uma fala de caráter excessivamente
técnico, com pouca aderência à tradição oratória que
resguarda o uso desta tribuna.
Preﬁro, então, dirigir meus agradecimentos ao
apoio e ao suporte, generoso e tempestivo, que pude
usufruir no decurso deste período.
Em primeiro lugar, aos meus pares, à Bancada
do meu Partido, o PMDB, e, em especial, à Bancada
dos representantes do Norte do Brasil. É notável a
sintonia e o espírito de colaboração que se construiu
entre esses Parlamentares, cuja missão é lutar para
que os princípios do desenvolvimento e da igualdade
regionais sejam mais valorizados e efetivos no contexto
das decisões governamentais.
Em segundo lugar, dirijo-me àqueles que, lá do
Amapá, sustentaram e municiaram com seus dados,
suas informações e suas sugestões a atuação deste
mandato, de molde a fazê-lo mais próximo da realidade
local, mais aberto e mais participativo. Saúdo também
as forças políticas amapaenses, que aqui faço representar na pessoa do Governador do Amapá, Waldez
Góes – neste momento, ele está em nosso gabinete
trabalhando e zelando os interesses maiores quanto à
participação do Orçamento do Governo Federal para
com o Amapá –, cuja atenção e “responsividade” jamais
falharam, sempre que estiveram em jogo os interesses
legítimos de nossa terra e de nossa gente.
É ainda necessária menção especial aos servidores do meu gabinete, que, associados aos inúmeros
outros proﬁssionais que servem nesta Casa, tornaram
mais leve o fardo da função parlamentar e mais efetivo
o exercício da representação senatorial.
Por último, devo agradecer, e de modo particular,
à minha família – minha esposa, Jucileide, ao Rafael, ao Júnior e à matriarca da família, D, Cícera – que
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tão bem soube compreender o assoberbamento da
minha agenda pessoal, assim como soube apoiar o
atendimento a compromissos que, muitas vezes, nos
privaram das preciosas horas de convivência no lar e,
muitas outras, impuseram sacrifícios que de bom agrado aceitaram e liberalmente souberam cumprir.
Srªs e Srs. Senadores, meço o impacto pessoal
deste momento apenas pelo metro da emoção e da
gratidão, o que permite lucidamente avaliar e reconhecer as benções com que Deus houve por bem me
agraciar, ainda que imerecidas.
A todos os nobres colegas, minhas mais calorosas e cordiais saudações. Se não nos reencontrarmos
brevemente em plenário, certamente não faltarão oportunidades para que – mais uma vez – possamos dar
curso ao debate e às discussões dos grandes temas
nacionais e, tal como nesses últimos meses, buscar
os melhores caminhos para o País e as soluções mais
convergentes com o interesse do Brasil: União, Estados e Municípios.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Ouço o
aparte do Senador Heráclito Fortes com muita honra.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agora há
pouco, eu aparteava o Senador Antero Paes de Barros,
Senador Geovani Borges, e repeti um refrão de uma
música que marcou minha juventude, do Billy Blanco,
em que dizia, Sr. Presidente:
O que dá pra rir dá pra chorar
Questão só de peso e medida
Problema de hora e lugar
Mas tudo são coisas da vida
O que dá pra rir dá pra chorar.
Lá atrás, quando o Senador Cristovam Buarque
falava, citei o amigo tempo. Disse-lhe que, às sextasfeiras, nós temos a possibilidade de, sem pressa e
com a companhia de um Presidente generoso como
o Senador João Batista Motta, falar mais do que o Regimento permite. As sextas-feiras são chamadas por
alguns de “sem lei” porque são usadas pela Oposição,
sempre presente, para ataques ao Governo, sempre
ausente. Hoje, no mesmo dia em que usei a ﬁgura do
tempo como amigo – porque o Senador Cristovam, no
início da sessão, teve o tempo que precisou para seu
raciocínio –, digo que, de repente, ele se torna inimigo,
porque o tempo passou muito rapidamente nessa sua
investidura como Senador da República. Era a hora em
que se poderia pedir ao tempo que parasse um pouco.
Mas a vida é assim, tudo tem sua hora. O importante
é que, durante o período de licença do Senador Gilvam Borges, V. Exª cumpriu com dignidade o manda-
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to de Senador da República, honrando o seu Estado.
Aliás, quero dizer-lhe, Senador Geovani, que o afeto
e a simpatia que tenho por V. Exª – e V. Exª o sabe
– foi produto de nossa convivência fraterna, desde a
Câmara dos Deputados, que continua aqui. Mas esse
afeto também é produto de um apreço muito grande
que tenho ao Estado do Amapá. Vou poucas vezes
lá, até devia ir mais, mas eu quero um bem grande a
esse Estado, pela maneira carinhosa com que acolhe
um contingente razoável de piauienses que moram
ali. É incrível, Senador João Batista Motta, como os
piauienses foram para o Amapá. É fácil saber: foram
por água, nas pequenas embarcações, na atividade
da pesca, no transporte marítimo, e, não sei por que
razão, ﬁzeram vida e carreira ali. Nas vezes em que fui
a Macapá, tive a oportunidade de me encontrar com
essa colônia e de conversar, trocar idéias com seus
habitantes – alguns são de Parnaíba, outros de Luís
Correia, a predominância é de piauienses do litoral.
Quero dizer a V. Exª, que retorna a suas atividades proﬁssionais, que deixa nesta Casa, nestes quatro meses,
o exemplo de que não é um ﬁlho ingrato. Assisti a sua
investidura, quando V. Exª falou da mãe, da mulher e
da família, e agora se despede dizendo a mesma coisa, o que mostra que a família para V. Exª está acima
de tudo. Este é o primeiro e mais importante traço que
um homem pode mostrar do seu lado bom: o apreço
e, acima de tudo, o respeito à família. Parabéns, meu
caro Geovani. Em breve, tenho certeza, V. Exª estará
aqui de volta.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Agradeço a generosidade das palavras de V. Exª, Senador
Heráclito Fortes. Tivemos a oportunidade de conviver
na Câmara dos Deputados, onde estive por oito anos,
e quero ter a honra de encerrar meu pronunciamento
de despedida desta Casa com as palavras de V. Exª,
aparteando-me na chegada e na saída.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito
Fortes, que falará como último orador nesta Sessão
de sexta-feira.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – O tempo, hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passou
a ser o tema principal das minhas falas. Eu digo isso
porque, com gestos desesperados, os funcionários e
jornalistas invocam o inimigo tempo, pedindo que eu
seja breve, porque querem aproveitar o restante da
sexta-feira. Fiquem certos de que serei sucinto o suﬁciente para não cansá-los, mas saberei usar o tempo,
contanto que não me cale.

55

Novembro de 2006

Sr. Presidente, é preciso que se faça – e penso
que isso cabe ao Governo e à Ministra Dilma Rousseff,
a quem tenho respeito pela maneira séria com que trata as questões da sua Pasta, as questões do Governo
– uma análise do que acontece no Senado da República e na Câmara dos Deputados no dia-a-dia.
Evidentemente, o Governo não pode tomar por
base, nas suas decisões, o que diz um Senador da
Oposição ou um Deputado da Oposição. Mas tem o
dever, pelo menos, de ler, catalogar e guardar. Se o
Governo tiver – qualquer um que seja – esse cuidado
e ouvir os alertas que lhe fazem os oposicionistas, os
governistas e aqueles que não são uma coisa ou outra,
são apenas aqueles que se aproveitam do momento,
vai chegar à conclusão de que, se não ﬁzesse ouvido
de mercador e nem tampouco a vaidade ou a soberba
tomasse conta de quem tem o poder de deter a caneta,
evitaria fatos graves ou a repetição deles.
Parece, Sr. Presidente, que o que estamos vendo, neste momento, no Governo do Presidente Lula,
é a repetição de uma novela ou de um ﬁlme que fez
sucesso. Isso parece até o pós-almoço dos brasileiros, quando, após o noticioso, a Globo apresenta um
seriado chamado Vale a Pena Ver de Novo, em que as
pessoas têm a oportunidade de rever, com nostalgia
ou não, novelas ou seriados da sua preferência.
O que acontece hoje e estarrece o País, envolvendo um Deputado de Minas, não é novidade. O que
acontece hoje, envolvendo escândalos e o Partido dos
Trabalhadores – que quando oposicionista foi tão crítico com relação ao comportamento alheio –, mostra
ou soberba ou, então, a determinação consciente de
que se deve administrar este País não pelos caminhos
da clareza, mas pelas linhas tortuosas dos atos pouco claros e da prática constante de jogar os fatos por
baixo do tapete em vez de apurá-los.
O episódio inaugural de todo esse seriado triste
ocorreu quatro anos atrás ou pouco menos, no caso
chamado Waldomiro Diniz. Digo isso com a autoridade
de quem se sente culpado, porque, dando um crédito
de conﬁança a um Governo que se iniciava, achei por
bem não assinar aquela CPI. Talvez esse tenha sido,
durante este mandato, o meu grande erro – não digo
único, porque não tenho soberba e sei que às vezes
erramos no dia-a-dia, e os erros não têm a repercussão que lhe permita notar que praticou o ato. Dos erros que percebi haver cometido, penso que esse tenha sido único, e foi grave – menos para mim e mais
para o Governo, que trabalhou muito para que aquela
CPI não acontecesse. Se tivesse ocorrido o oposto,
Senador João Batista Motta, ela teria sido pedagógica, teria mostrado providências imediatas do Governo
e do Legislativo; o Legislativo apuraria, e o Governo
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adotaria medidas imediatas diante dos fatos constatados. O que vimos foi que, ao se evitar que aqueles
fatos fossem apurados, os que habitavam as cercanias
do Palácio ou ele próprio perceberam que havia uma
brecha para que se praticassem atos que combatiam
num passado recente: a brecha da impunidade. E foi
um mau começo.
Logo após, vimos uma seqüência de escândalos
envolvendo Governo e Parlamentares que estarreceu
a sociedade. O Governo, com a força da comunicação – área que agora quer dominar de maneira legal
para diminuir o impacto do envolvimento dos seus –,
preferiu dar manchete e focar uma crise num funcionário de terceiro escalão que foi fotografado com três
mil reais na mão do que atacar o verdadeiro foco da
corrupção, a origem da corrupção, que eram os agentes poderosos de um grupo de pessoas do Governo
que se intitulava “núcleo duro do poder” e onde tinha
origem tudo o que acontecia.
Digo isso, Senadora Lúcia Vânia, estarrecido que
ﬁco quando vejo o Juvenil fazer sucesso no Brasil. O
PT, por iniciativa de suas mais importantes lideranças, propôs a CPI do Banestado para cassar os que
remetiam recursos para fora, mas não teve a cautela
de separar os que faziam isso de maneira legal, baseados na lei, dos que faziam isso de forma clandestina.
Começou a perseguir não os exportadores de divisas,
mas aqueles que pisaram nos calos e nos calcanhares
dos interesses partidários na eleição então recente.
Tentou-se destruir reputações, acusar pessoas, jornalistas, empresários, e uma malha de chantagem e
de extorsão tomou conta do País.
Fiz parte dessa Comissão. Com tristeza, ouvi
depoimentos constrangidos de empresários como o
Sr. Murilo Mendes Júnior.
Mineiro, com uma vida inteira dedicada às suas
atividades, foi vítima de governos passados ao acreditar em suas supostas intenções e fazer investimentos
de peso avalizados pelo Governo no Iraque, hoje tão
na moda pela violência que ali reina. Vi suspeitarem
de um homem. Senador João Batista, o meu constrangimento foi tão grande ao ver naquela situação esse
homem de cabeça branca e uma história toda de vida,
que sugeri que seu depoimento fosse feito a portas fechadas, mas ele, altaneiro, dispensou a oferta e disse:
“Quero que seja feito de portas abertas, porque não
tenho nada a esconder”.
Vi também ser trazido aqui para ser submetido a
constrangimento um dos homens públicos mais sérios
do País, o ex-Governador do Paraná Jayme Canet, que
foi submetido a tortura moral por parte de pessoas que
tinham contas a acertar de caráter político e que se
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aproveitaram do mecanismo das CPIs mal conduzidas
para conseguir, de maneira torpe, sua vingança.
Vieram aqui empresários, banqueiros, foi um festival de depoimentos. Só não se sabia, Senador João
Batista, que, naquele mesmo instante, crescia no seio
do Partido dos Trabalhadores um militante que se estruturava para, por meio de uma rede de escritórios
espalhados por várias partes do País, especializar-se
exatamente na remessa de recursos para o exterior.
Como somos cegos!
Santa Catarina, que foi tão ﬁscalizada, impiedosamente vista e revirada pela sanha de vingança, não
alcançou e não enxergou que, nas suas barbas, o Sr.
Juvenil montava um escritório, não sei eu com que
objetivo. No momento em que investigávamos, eles,
evidentemente se aproveitando dos exemplos, aperfeiçoavam as suas atividades.
E o que vemos hoje? O Deputado mais votado de
Minas Gerais, 120 mil votos, foi denunciado e acusado.
Quero dizer, de público, que não o conheço, não tenho
juízo de valor para fazer dele, não sei de suas atividades,
se são legais ou não, mas é inaceitável e inadmissível
que o PT silencie sobre um fato dessa natureza. Ontem,
até às 16h, nenhuma manifestação nesta Casa sobre o
fato, nem de apoio nem de condenação.
Foi preciso que eu, num aparte provocante sim,
mas provocante porque a Oposição tem de provocar,
mencionasse o assunto.
O Presidente da República pode dizer que só quer
que se lhe oponham em 2010, mas nós não podemos
aceitar isso. O discurso do Senador Cristovam foi muito a propósito. Cabe ao Presidente querer conforto e
conforto terá desde que dê ao Brasil os caminhos do
crescimento e da moralidade administrativa, mas terá
tormentas quando o seu Governo se desviar desse rumo.
É a regra da vida, e foi assim que seus companheiros se
comportaram na Oposição. Aí do País no qual as partes
não entendam a sua missão, porque esse é o caminho
mais próximo e ligeiro para uma ditadura.
Aliás, sobre ditaduras, quero pedir perdão publicamente ao povo da Colômbia. Já fui cobrado sobre
isso e quero me redimir aqui. Troquei o nome do Presidente da Colômbia e aqui equivocadamente o chamei
de Evo Morales. O povo da Colômbia vive um outro
regime, uma outra perspectiva e eu não sairia daqui
tranqüilo, após ter sido alertado para o erro cometido,
se não ﬁzesse essa correção.
Sr. Presidente, o Presidente Lula precisa, se
verdadeira for a sua intenção, ouvir melhor não seus
adversários, mas os seus aliados. Digo isso num dever de justiça.
Quando se começou a falar aqui, no Governo atual,
sobre o biodiesel, a propaganda forte e poderosa passou
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ao País a falsa impressão de que tudo estava começando
naquele instante. Cometeu-se uma grave injustiça contra
um homem com assento nesta Casa, Conselheiro da
República, Senador de meu Estado, Alberto Silva, que,
desde a década de 70, pesquisava alternativas para o
combustível tradicional oriundo do petróleo, por ter a
previsão e o senso, produto da sua longa experiência,
de que uma grave crise no setor viria.
Colocou recursos para a Universidade do Ceará,
para um professor citado em prosa e verso durante a
propaganda eleitoral, o engenheiro cearense Expedito
– lembrei o segundo nome dele e o remeterei à Taquigraﬁa, para não cometer injustiça, pois é um grande
brasileiro. Falo de Expedito Parente. Esqueceu-se o
Presidente da República de dizer que, por trás do Expedito, a lhe dar respaldo para conseguir fazer suas pesquisas, estava exatamente o engenheiro Alberto Silva,
Senador da República. Mas Governo errar é difícil.
Hoje, talvez, quando os fatos ocorrem, eu já saiba por que o engenheiro Alberto Silva não foi citado
pelo Presidente nem pela sua assessoria na propaganda eleitoral.
Anunciou-se no Piauí uma usina gigantesca de
biodiesel, cuja matéria-prima seria a mamona. Alberto
Silva, desta tribuna, alertou para os riscos, fez cálculos,
com a capacidade que tem e com a agilidade mental
de somar, dividir, multiplicar de cabeça, entre o preço
de venda e o custo, que impressionaram os presentes.
Ele mostrou que esse projeto não poderia se vincular
apenas a uma fonte alternativa, porque não poderia
correr riscos de fracasso.
Desce no Estado do Piauí, de pára-quedas, um
empresário de São Paulo que também não conheço,
não sei do seu passado, mas respaldado pelo Governo
Federal, com a presença do Presidente da República,
ali instala a empresa, sendo merecedor de discurso do
Governador, do Presidente da República, e recebe as
loas de tantos quantos presentes àquele ato.
Alberto Silva, persistentemente, voltou a alertar
aqui, por algumas vezes, o risco da fonte que se estava usando. O Piauí, rico em solo, teria milhares e
milhares de alternativas.
Aquela usina, inaugurada com tanta pompa, motivo da propaganda eleitoral, não foi usada no Estado
nem Governo Federal. Estranhei, mas confesso que, na
maioria das vezes, além de inocente, tenho boa-fé.
O Governo, na sua capacidade de colocar fatos
debaixo do tapete, conseguiu omitir inclusive uma
reunião ocorrida em Brasília, em setembro, na qual o
Sr. Stédile alertava seus colegas de PT e da Base do
Governo para o desastre daquele empreendimento no
meu sofrido e penalizado Estado.
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Esperaram passar a eleição, e agora o desastre
está anunciado, o projeto está fracassado.
E os jornais estampam que a CVM toma providências porque o empresário, por motivos que desconheço,
mas por erros cometidos no passado, estava, inclusive, proibido de atuar no mercado aberto. Os sócios, os
que se envolveram e acreditaram no projeto, pedem
na Justiça providências para o logro em que entraram.
O Piauí passa pela falta de perspectiva de continuar o
atual projeto, com a frustração dos trabalhadores que
moravam na região e dos que para lá se deslocaram.
Se não estão passando fome, é porque estão recebendo o Bolsa-Família. Para esses, creio até que o BolsaFamília chegou em boa hora. Até porque a diferença
no Programa Bolsa-Família do governo passado, que
tanto combateram, era uma só: no Governo Fernando
Henrique, era um programa de inclusão social em que
havia a obrigatoriedade da contrapartida; o beneﬁciado
tinha deveres e não só direitos. Agora, transformouse em um programa de dependência social, em que
o cidadão ﬁca na dependência de receber a sua fatia
no ﬁnal do mês.
Senador João Batista Motta, chamou-me a atenção esta semana um fato que me deixou estarrecido.
No Estado do Piauí, segundo prestação de contas do
Governo, há 1,5 milhão de beneﬁciados do Bolsa-Família, em uma população de menos de 4 milhões de habitantes. Creio que – e o caminho não poderá ser outro
– seremos obrigados a solicitar uma auditagem nacional
para que não haja com o Bolsa-Família o que já está se
vendo no Brasil inteiro com relação às ONGs.
Mas estou fazendo este pronunciamento não só
em homenagem a esse homem público que nos deixa ao
ﬁnal deste mandato e assume uma cadeira na Câmara
dos Deputados, uma vez que, por decisão própria, desistiu de concorrer ao Senado e continuará defendendo
suas teses e convicções naquela Casa. Com certeza,
por mais boa vontade e otimismo que tenha com o Governo, não se calará e irá alertar, com os conhecimentos
técnicos que tem, sobre erros dessa natureza.
Se o Governo não ﬁzesse ouvidos moucos para
o alerta de seus aliados, talvez não caísse em esparrelas como essa. Imaginem, Srªs e Srs. Senadores, se
o Governo desse ouvidos para os que o alertam todo
dia contra os que malversam o dinheiro público, contra
os que praticam desvio por meio dos sanguessugas,
dos mensalões da vida ou de qualquer outro tipo de
corrupção, não teria passado pelo que passou.
O alerta de agora é com relação às ONGs. A intenção da Oposição não é acabar nem punir ONGs, é
separá-las como quem separa, no Sul do Brasil, o joio
do trigo. E enquanto é tempo, porque, se providências
não forem tomadas com urgência, será tarde, porque
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nós encontraremos somente o joio em um processo
social tão bem-intencionado, porque o trigo será sufocado pelos gatunos que assolam o País. Daí por que
eu quero pedir à Ministra Dilma Rousseff que reﬂita,
de maneira tranqüila e sensata, sobre dois fatos graves que rondam o Palácio responsável pelos destinos
do País: ONGs e crise no setor aéreo, dois fatos de
proporções graves, que envolvem recursos públicos
e vidas humanas. É preciso que haja decisão, determinação e coragem. Uma vez tomadas essas providências, o Presidente Lula pode ﬁcar tranqüilo que a
Oposição não será tão implacável como tem sido até
agora. Mas a Oposição não pode, e não deve, dormir
tranqüila, até sob o perigo de drama de consciência.
Oposição que cala não é Oposição. A Oposição que
cala, ou concorda, por comodismo ou porque está no
bolso, de maneira inconfessável, de quem malversa o
dinheiro público, não quer a contestação; quer apenas
o amém. E não é o nosso papel, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Embora esta Presidência tenha anunciado o
Senador Heráclito Fortes como o último orador do dia,
vamos conceder a palavra à Senadora Lúcia Vânia, por
dez minutos, antes de encerrar a presente sessão.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Inicialmente, agradeço-lhe, Sr. Presidente, a sua boa
vontade em aguardar mais um pronunciamento nesta
manhã de sexta-feira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Inicio o meu pronunciamento, na manhã desta
sexta-feira, com uma singela homenagem à memória de nosso inesquecível amigo e colega, Senador
Ramez Tebet. Infelizmente, no dia em que esta Casa
prestou homenagens ao Senador eu não me encontrava em Brasília.
Não quero, no entanto, que minhas palavras sejam marcadas pela tristeza, ao contrário.
Tenho a plena convicção de que ele gostaria de
que eu estivesse aqui para lembrar de momentos desta
Casa em que, ao seu lado, travamos embates importantes em nome de nosso País e de nosso povo, que
ele tanto amava e tanto defendia.
Quero recordar, isso sim, aquele que foi, sem nenhuma dúvida, um dos mais brilhantes parlamentares
que este Senado já abrigou.
Sua dignidade, sua correção de caráter, sua bondade, seu equilíbrio e o exemplo de homem público são
a grande herança que o Senador Ramez Tebet deixa
para cada um de nós.
Nos quatro anos que tive a honra de conviver
com o Senador Tebet, aprendi a importância do ânimo
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apaziguador, da conciliação e da concórdia quando
parecia não haver solução para o impasse.
Nesses quatro anos, para mim, não houve nenhuma surpresa, porque já conhecia Ramez Tebet do Ministério da Integração Social e como representante da antiga
Sudeco, representante da Região Centro-Oeste.
O Senador era a voz que dava o tom que precisávamos, o tom do equilíbrio, da garantia de que saberíamos encontrar a melhor solução a respostas aos
anseios deste País.
Sua presença há de fazer falta, sua presença
serena, amiga e tranqüila, mas suas lições de vida,
com certeza, estarão gravadas para sempre em todos
aqueles que fazem da vida pública um compromisso
com a Nação.
Sr. Presidente, outro motivo que me traz a esta
tribuna hoje é o desejo de falar com os nossos Pares
sobre um trabalho que, há dois anos, venho realizando aqui no Senado da República, que é a relatoria de
um projeto de lei que considero da maior importância
para a vida da nossa população.
Trata-se do PL nº 25/2002, de autoria do ex-Senador Geraldo Althoff, também conhecido como Ato
Médico, apensado ao PLS 268, também de 2002, de
autoria do Senador Benício Sampaio.
Desde o início da tramitação desse projeto, vários
pontos vinham causando polêmica entre os médicos e
os demais proﬁssionais da área de Saúde.
Eram eles: o exercício dos cargos de cheﬁa e de
ensino; a divisão de competência; o grau de autonomia
entre as diferentes proﬁssões; as expressões “atribuições
privativa”, “formular diagnóstico” e “prescrever terapias”.
Na busca pelo consenso entre todos os setores,
empenhei-me a fundo nessa questão.
Confesso, Sr. Presidente, que tive muito receio
em pegar esse relatório, tal a polêmica que ele gerava
não só no meu Estado, Estado de Goiás, mas também
em todo o Brasil.
Realizei audiências com todos os setores da
sociedade interessados no assunto, em assembléias,
universidades, câmaras municipais.
Em meu gabinete, recebi associações proﬁssionais de todas as áreas. Foram mais de trinta reuniões,
nas quais ouvi mais de mil e oitocentas pessoas.
Com a equipe do meu gabinete e o inestimável
apoio da Consultoria Técnica do Senado Federal e de
uma voluntária e competente assessoria jurídica, encontramos alternativas com representantes dos médicos e dos demais proﬁssionais, ouvindo as sugestões
e aparando as arestas.
Promovi duas audiências públicas na Comissão de
Assunto Sociais, sendo uma vídeo-conferência, transmitida para todas as assembléias legislativas do País. Por ﬁm,
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na fase decisiva, consegui, também, por intermédio do
meu gabinete, colocar frente a frente as duas coordenações nacionais representativas das categorias de saúde.
Foi o momento mais rico e produtivo, quando vimos as
equipes técnicas se colocarem, no esforço comum para
um consenso que, ﬁnalmente, chegou em reuniões ocorridas nos dias 31 de outubro e 1º de novembro.
Conseguimos o que quase ninguém acreditava
que conseguiríamos: construir um substitutivo que
representa o consenso entre as quatorze categorias
proﬁssionais de saúde.
Encaminhei ontem à Comissão de Assuntos Sociais o texto do Substitutivo e o meu parecer, que está
agendado para votação na próxima quarta-feira, dia
29 deste mês.
Congratulo-me com todos os Conselhos Federais
de Saúde por essa vitória, que não é minha.
Ela vem ao encontro do preceito constitucional
de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas, sabemos que os proﬁssionais que atendem
à população não estão mais divididos, mas atuando
inter e multidisciplinarmente para o bem do cidadão
usuário da saúde.
Na realidade, o cidadão é um ser humano integral
que melhora a sua qualidade de vida com um atendimento digno à sua saúde.
É para ele que o sistema de saúde, público ou privado, deve funcionar de maneira efetiva, com qualidade
e respeito ao indivíduo e à coletividade, de acordo com
as normas da Organização Mundial da Saúde.
Integrantes desse sistema de saúde, médicos e
demais proﬁssionais estarão contemplados num novo
projeto em que suas competências, atribuições e limites
de atividades entre uns e outros estão deﬁnidos por
eles mesmos, pelo trabalho que foi realizado.
O Projeto que vamos entregar à sociedade há
de ser peça fundamental para o exercício diário de
proﬁssões que valorizem ainda mais o bem-estar geral de nossa população, e que se posicionem sempre
e francamente ao lado de seus pacientes.
Encerro este breve pronunciamento, pedindo a
todos os proﬁssionais que integram a área da Saúde
de nosso País que continuem a manter uma postura
de diálogo e entendimento, pois, com certeza, isso é o
que a população brasileira espera daqueles que zelam
por seu bem-estar.
Aos Srs. Senadores e Srªs Senadoras que integram a Comissão de Assuntos Sociais, peço o empenho na votação desse substitutivo, na certeza de que
estarão aprovando um projeto que mudará a história
do atendimento à saúde da nossa população.
Quero, por ﬁm, Sr. Presidente, agradecendo mais
uma vez a sua paciência, dizer que esse projeto, sem
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dúvida nenhuma, representa um grande avanço e representa também muito para esta Casa, que, muitas
das vezes, é injustiçada pela própria sociedade. Aqui
existem Parlamentares que trabalham e que buscam
o bem-estar da população. Infelizmente, isso não é
mostrado com a freqüência em que são mostrados
desvios, mas esperamos que um dia um projeto como
esse, que demorou um ano para que pudéssemos encontrar o consenso, seja admirado por todos aqueles
que nos concedem o seu voto.
Portanto, agradeço a V. Exª, desejando um bom
ﬁm de semana a V. Exª e a todos aqueles que nos
vêem neste momento.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Esta Mesa parabeniza a Senadora Lúcia Vânia
pelo pronunciamento, sobretudo no que diz respeito à
homenagem prestada ao Senador Ramez Tebet, Senador que jamais deverá ser esquecido nesta Casa
por sua grandeza, por seu espírito público e pelo que
fez por nosso País.
Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – A Srª Senadora Lúcia Vânia e o Srs. Senadores
Leonel Pavan, Antero Paes de Barros, Alvaro Dias, Sérgio Guerra, Flexa Ribeiro, Papaléo Paes e Juvêncio da
Fonseca enviaram discursos à Mesa, que serão 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.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Incra apóia líder do
MST em briga com Judiciário”, publicada pelo jornal O
Estado de S. Paulo, de 20 de outubro do corrente.
Segundo a matéria, a superintendente do Incra
no Recife, Maria de Oliveira, pregou uma reforma do
Judiciário e uma ação radical do Governo Federal e
do Estado com objetivo de fazer a reforma agrária na
zona da mata pernambucana.
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 obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inc. I e
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Dinheiro carimbado”,
publicada no jornal Correio Braziliense, em sua edição de 28 de setembro do corrente.
A matéria destaca que parte dos US$ 248,8 mil
apreendidos em poder de dois petistas e que seriam
usados para negociar a compra de um dossiê contra
candidatos tucanos entraram no País de São Paulo.
Ainda segundo a matéria, a identiﬁcação da instituição
foi possível as cédulas referentes a US$110 mil estavam
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em série, ainda organizadas da forma que deixaram a
Casa da Moeda norte americana.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste
dos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inc. 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 registrar a matéria intitulada “O destruidor
de imagens”, publicada pela revista Época, de 25 de
setembro do corrente.
A matéria destaca que o ex-sindicalista Wagner
Cinchetto se apresenta como um proﬁssional do mundo clandestino das campanhas eleitorais, e aﬁrma ter
montado dossiês para ajudar Lula em 2002, contra o
candidato tucano José Serra.
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Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria seja
considerada como parte 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 ANTERO PAES DE BARROS
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inc. I e
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Para oposição, oferta
de Lula sobre entendimento não é para valer”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição
de 03 de novembro do corrente.
A matéria destaca que a oposição desconﬁa da
iniciativa de Lula em conversar com todos os partidos,
e cobra propostas “verdadeiras” para um diálogo no
Legislativo.
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Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste
dos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inc. 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 “O inimigo que
funciona por dentro”, publicada na revista Exame, de
27 de setembro de 2006.
A matéria destaca que os governos de hoje e de
sempre vivem falando em criar empregos. Mas não
percebem que nada age tão bem contra a criação de
empregos quanto o próprio governo.
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Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a matéria acima citada seja considerada, na íntegra, como
parte deste pronunciamento para que, assim, 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 SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inc. I e
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar a matéria intitulada “Para Tasso, PF age com
viés político no dossiê”, publicada pelo jornal O Estado
de S. Paulo, de 16 de outubro de 2006.
A matéria destaca que para o presidente do
PSDB, senador Tasso Jereissati, a Polícia Federal
age com viés político no caso do falto dossiê contra
candidatos tucanos.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada 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 FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inc. I e
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna neste momento para fazer
o registro o editorial intitulado “Consagração da privatização”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo,
em sua edição de 25 de outubro do corrente.
O editorial enaltece a importância da privatização
da Companhia Vale do Rio Doce para o processo que,
recentemente, transformou a empresa na segunda
maior mineradora do mundo.
Segundo o editorial, “ainda bem para a Vale, para
seus acionistas, entre os quais um grande número de
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brasileiros, e para o País que Lula não era presidente
em 1997”.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Senado, requeiro que o editorial acima citado seja considerado como parte integrante deste pronunciamento.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inc. I e
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para
registrar a matéria intitulada “ONG investigada por
repasse federal é da ﬁlha do presidente, aﬁrma pefelista”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em
sua edição de 10 de outubro do corrente.
A matéria destaca que o Líder do PFL no Senado, Heráclito Fortes (PI), revelou que a ONG Amigos
de Plutão, à qual foi atribuído repasse de verba pelo
Governo Federal de R$7,5 milhões, é o nome ﬁctício
que a oposição usa para se referir a outra ONG catarinense que teve como um de seus integrantes a ﬁlha
do Presidente Lula, Lurian, e seu churrasqueiro pre-
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ferido, Jorge Lorenzetti, hoje acusado no escândalo
do dossiê Vedoin.
Sr. Presidente, solicito que a matéria citada seja
considerada como parte integrante deste pronunciamento para que, assim, 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 JUVÊNCIO DA FONSECA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inc. I e
§2º, do Regimento Interno.)

NOVEMBRO 2006
35498

Sábado 25

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 51
minutos.)
(OS Nº 16128/2006)
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Ata da 194ª Sessão Não Deliberativa,
em 27 de novembro de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Papaléo Paes, Alvaro Dias e Leonel Pavan
(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 nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel,
para encaminhar a votação do requerimento.
V. Exª terá cinco minutos para fazer o encaminhamento.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para encaminhar a votação. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, ilustre Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. Senadores,
entre os que subscreveram o requerimento, eu gostaria
que constasse o nome do Senador Álvaro Dias.
Em rápidas palavras, quero dizer da nossa alegria
pela designação, pelo Papa Bento XVI, do Cardeal-Arcebispo do Estado de São Paulo, Cláudio Hummes, para
o cargo de Prefeito da Congregação para o Clero.
Creio que o Brasil todo já o conhece, mas é bom
lembrar que ele nasceu no Rio Grande do Sul, em
1934, e foi ordenado sacerdote franciscano em 1958
e, já em 1975, era Bispo de Santo André. Nessa diocese, fez um trabalho notável, não somente do ponto
de vista pastoral e religioso, mas também no campo da
defesa dos direitos humanos, estabelecendo, inclusive,
um clima de diálogo no momento em que o País vivia
limitações no desfrute de princípios que regem uma
sociedade verdadeiramente democrática.
Em 1996, nomeado Arcebispo de Fortaleza, ali
permaneceu por dois anos. De lá, foi designado Arcebispo de São Paulo, a maior Arquidiocese do País e a
segunda da América Latina. Por aí se vê que S. Em.ª
Rev.ma, o Cardeal Dom Hummes é uma pessoa a quem
se entregaram funções muito importantes ao longo da
sua vida sacerdotal. Agora, ele obtém outro título que
bem expressa o reconhecimento de suas atividades e
o conceito que desfruta na comunidade episcopal.
Antes de falar sobre a missão que vai desempenhar, gostaria de fazer uma menção ao fato de ele
haver sucedido Dom Paulo Evaristo Arns, hoje eméri-
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to, ou seja, já aposentado, um excelente Arcebispo da
cidade de São Paulo e que também ascendeu, como
Dom Hummes, aos postos mais elevados na sua vida
religiosa.
Em 2001, Dom Hummes foi designado Cardeal,
ou seja, recebeu o barrete vermelho e o título de Santo
Antônio de Pádua na Via Merulana. O Papa este ano
nomeou-o Prefeito da Congregação para o Clero.
A sua escolha repercutiu muito bem no Brasil
porque representa a presença de um ilustre brasileiro em dicastério importante. Dicastério é a expressão
que se usa na Cúria Romana para designar funções
semelhantes a de ministro. Ele agora passa a ocupar
essa prefeitura que é muito importante e, certamente, vai continuar a oferecer seus relevantes serviços
à Igreja Católica.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, pediria que seja apensada às minhas palavras a Nota que a CNBB expendeu, subscrita pelo
seu Presidente, seu Vice-Presidente e seu Secretário-Geral, sobre a escolha de Dom Cláudio Hummes
como Prefeito da Congregação para o Clero. A nota
expressa a alegria que pervaga a Igreja Católica Apostólica Romana em nosso País, alegria que é também
dos brasileiros que o conhecem – e são muitos – e o
admiram, pela escolha de S.Emª Revmª, para função
tão importante no Vaticano.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª.
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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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Muito obrigado, Senador Marco Maciel.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.170, DE 2006
Requer Voto de Aplauso à Jornalista
e escritora amazonense Regina Melo pelo
lançamento, hoje, em Brasília, de seu livro
Os Anseios das Cunhãs, obra premiada em
2005 pelo Governo do Amazonas.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso à poeta, jornalista e
escritora amazonense Regina Melo, pelo lançamento,
hoje, em Brasília, de seu livro com história em quadrinhos, intitulado Os Anseios das Cunhãs, obra premiada em 2005 pelo Governo do Amazonas.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento da homenageada.
Justiﬁcação
Regina Melo, além de jornalista e poeta, é escritora e sua produçâo intelectual é voltada para o Amazonas. Em 2004, ela lançou o romance Ykamiabas,
resultante de extensa pesquisa sobre a mitologia regional e, como ela o deﬁne, representa também importante resgate histórico do passado da Amazônia.
Seu novo livro, em quadrinhos, é um poema em que
relata “a migraçâo histórica do interior pelas caboclas
amazonenses, a partir do sonho por dias melhores na
Capital da Zona Franca de Manaus”.
Regina é, pois, merecedora do Voto de Aplauso
que proponho ao Senado da República.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2006.
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.171, DE 2006
Requeiro, nos termos do Artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, que o Senado da República manifeste Voto de Louvor à Arquidiocese de Curitiba e ao Padre Wilson Czaia, pela ordenação de Sua
Reverendíssima como o primeiro sacerdote nascido
com surdez profunda do Paraná, e segundo do Brasil.
Membro atuante da Pastoral dos Surdos de Curitiba,
com muito interesse e dedicação, Padre Wilson provou
a todos que a surdez não representou obstáculo que
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o impedisse de avançar em seu propósito, tendo para
tánto contado com amplo apoio por parte dos demais
seminaristas, e também da Arquidiocese curitibana, que
envidou os esforços necessários para que as adaptações fossem feitas, no sentido de que o seminarista
com deﬁciência pudesse dar cumprimento à sua vocação religiosa. A ordenação de Padre Wilson brinda
a todos com o melhor exemplo, no qual determinação
pessoal e apoio social demonstram que a deﬁciência
pode ser superada com mérito.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2006.
– Senador Flávio Arns.
REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2006
Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado Federal manifeste Voto de Pesar à família, aos
amigos e ao Movimento Apaeano paranaense, por
ocasião do falecimento do Dr. Emílio Mudrey, Presidente da Federação das APAEs do Estado do Paraná,
vitimado por desastre automobilístico no dia 20 de
novembro, em Guarapuava – PR. Tendo dedicado sua
existência às pessoas com deﬁciência, o Dr. Emílio
exercia com extremada competência e dignidade o
segundo mandato à frente da Federação das APAEs
paranaenses, instituição que congrega cerca de 38
mil pessoas com deﬁciência mental. Em sua trajetória voluntária, por mais de 33 anos o Dr. Emílio atuou
no Movimento, tendo presidido também as APAEs de
Cascavel e de Guarapuava, e incentivado a criação
de dezenas de APAEs no Paraná. O Dr. Emílio deixa família, amigos e um imenso vazio no Movimento
Apaeano brasileiro, que na sua pessoa teve um trabalhador ﬁel e dedicado.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2006.
– Senador Flávio Arns.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os Requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 242/2006 – GSGB
Brasília-DF, 27 de novembro de 2006
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, comunico
a Vossa Excelência que, em razão do término da li-

NOVEMBRO 2006
Novembro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cença para tratar de assuntos particulares, retornarei
às atividades normais do cargo a partir do dia 25 do
mês corrente.
Na oportunidade, renovo protesto da mais alta
estima e consideração. – Senador Gilvam Borges,
PMDB/AP.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 473/2006, desta
data, do Senador Marcelo Crivella, relatando a sua
participação na V Assembléia Plenária do Fórum Interparlamentar das Américas – FIPA.
O expediente, juntado ao processado do Requerimento nº 1.128, de 2006, vai ao Arquivo.
É o seguinte o ofício recebido:
Ofício nº 473/2006-GSMC
Brasília - DF, 27 de novembro de 2006
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Tendo a honra de ter sido encarregado por V. Exª.
para representar o Senado Federal no V Fórum Interparlamentar das Américas, estive em Bogotá nos dias
18, 19, 20 e 21 do corrente.
Apresento abaixo um breve resumo dos trabalhos
e as aprovadas pelos parlamentares da Colômbia, Canadá, Cuba, Venezuela, Suriname, Rep. Dominicana,
El Salvador, México, Chile, Dominique, Uruguai, Trinidade e Tobago, Haiti e Brasil, nos temas de Combate
ao Narcotráﬁco, Redução da Pobreza e Comércio e
Integração.
Foi a partir desses temas que os parlamentares
se dividiram em grupos de trabalho, organizados de
maneira semelhante às nossas comissões temáticas,
para dividir experiências e assistir palestras apresentadas por especialistas nos respectivos assuntos.
Ao ﬁnal, cada grupo apresentou ao Plenário Geral um relatório com recomendações que aprovado,
resumo abaixo:
Combate ao Narcotráﬁco
O relatório mundial sobre drogas de 2006, mostra
uma população de aproximadamente 200 milhões de
pessoas que consumiram droga ilegal no ano anterior,
com incremento anual de 15 milhões.
Diminuiu a área cultivada de ópio e heroína e
caiu de 7% para 4% o envio da produção mundial
para os EUA.
Houve redução das áreas plantadas de cocaína
na Colômbia, mas não em Bolívia e Peru, cujo tráﬁco
tem se mantido estável.
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Quanto às anfetaminas, a maior parte é produzida na Europa onde há forte repressão. Há no mundo
25 milhões de consumidores dessa droga.
A maconha é a droga que mais se produz, traﬁca e se consome no mundo. A tendência é de crescimento.
Uma estratégia bem sucedida tem sido a medida
de desenvolvimento alternativo com a troca de cultivo
em Colômbia.
Recomendações
1. Econômicas
Que os acordos multilaterais de comércio procurem uma mudança na ordem econômica com melhor
distribuição social;
Recursos internacionais para ﬁnanciamento da
substituição de cultivos nos países produtores com
programas de capacitação, segurança alimentar, transporte e acesso aos mercados.
2. Sociais
Elaboração de programas educativos a nível escolar, familiar, comunitário, de gênero, étnico e para
menores, nos quais se estabeleçam novos valores que
evitem o consumo de drogas;
O cuidado dos meios de comunicação na criação
de falsos ícones e no fomento à violência;
Criação de um Fórum Internacional para tratar do papel dos meios de comunicação na luta contra as drogas;
Promoção dos valores sociais e de um Dia Internacional de Combate a Droga.
3. Legais e de Segurança
Atualização da legislação penal procurando harmonizar normas, conforme se tentou na AL ao ﬁm do
século passado, tais como a criminalização da produção, tráﬁco, lavagem de dinheiro, corrupção, transporte
e transbordo. Gradualismo da pena para o consumo;
Os parlamentares da FIPA farão gestões junto
a OEA e da ONU para a criação de um Tribunal Interamericano e Internacional Contra as Drogas, assim
como um ente com funções de interdição;
Impulsionar o Plano Hemisférico de Luta contra
as Drogas da ONU.
Redução da Pobreza
Consolidar Estratégias de Crescimento;
Aumentar a efetividade do gasto social;
Propiciar cooperação internacional entre os países;
Educação universal, eliminação do analfabetismo;
Redução do Trabalho Infantil;
Garantir um meio ambiente são;
Intercâmbio de programas exitosos em outros
paises;
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Capacitação de novas práticas laborais;
Investimento em Ciência e Tecnologia;
Reduzir o fenômeno da imigração;
Transparência na administração pública e combate a corrupção;
Criar um grupo de trabalho para continuo estudo
do impacto da carga tributária no impedimento do desenvolvimento socioeconômico das economias.
Comércio e Integração
Convergir os acordos bilaterais para um acordo
hemisférico;
Incentivar avanços na rodada de Doha principalmente a diminuição dos subsídios agrícolas;
Devem ser eliminadas todas as barreiras ao comércio internacional, incluindo impostos alfandegários
ou subsídios de distorcem o comércio exterior;
Derrubada de todas as barreiras entre os países
membros da FIPA que violam direitos humanos e impeçam o livro trânsito de pessoas;
Políticas domésticas complementares no setor
de infra-estrutura, educação, modernização do Estado,
desenvolvimento rural, agrícola e pesqueiro e ciência
e tecnologia;
Políticas que favoreçam a integração energética;
Proteção da propriedade intelectual e da livre
competição e abolição da pirataria;
Programas de desenvolvimento sustentável e
programas de alívio à pobreza;
Exortar os países da FIPA a necessidade de se
desenharem políticas para enfrentar a emergência da
China e Índia no cenário do comércio internacional;
Deve-se construir um Fundo para os países das
Américas e do Caribe para facilitar a transição para um
regime de comércio mais livre e de integração mais
profunda no desenvolvimento da Infra-estrutura e da
promoção da pequena e média empresa, em linha com
a iniciativa de ajuda para o comércio da OMC;
Diálogo dos membros da FIPA para a participação ativa dos EUA nos fóruns.
Senhor Presidente, como V. Exª. pode ver foram
dias intensos e produtivos, onde se debateu temas de
grande importância para o crescimento econômico e
bem estar dos povos das Américas. Ao ﬁnalizar esse
curto relato, reitero meus mais profundos agradecimentos à generosidade da Presidência ao me indicar
para representar a Casa num fórum internacional de
tamanha importância e que, para orgulho nosso, a
partir dessa Assembléia será presidido pelo nobre
Deputado Luís Carlos Hauly, eleito por unanimidade
para os próximos dois anos.
Com o apreço e admiração de sempre, Senador
Marcelo Crivella.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Vamos passar à lista dos oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco
Maciel. V. Exª terá vinte minutos para seu pronunciamento.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna nesta
tarde fazer um apelo à Câmara dos Deputados no sentido da apreciação com a brevidade possível o PLP nº
76, de 2003, que restabelece a Sudene.
Posso dizer que vi a Sudene nascer. Eu era estudante nos idos do Governo Kubitscheck quando se
iniciou um grande debate sobre a questão nordestina. O Nordeste, que fora, no passado, uma região de
muita inﬂuência política e de alguma densidade econômica – sobretudo no período da Colônia e no período
monárquico –, e, ao longo do tempo, perdeu posição
para outras regiões, nomeadamente para o Sudeste.
Hoje observamos que o Brasil convive com agudas
desigualdades, não somente interpessoais, mas também interespaciais de renda. Isso signiﬁca dizer que
o Sul e o Sudeste desfrutam de rendas per capita relativamente altas, enquanto o Nordeste ainda ostenta,
infelizmente, em que pese o esforço de muitos, taxas
muito pouco signiﬁcativas no campo econômico e social. Obviamente, com a criação da Sudene, o quadro
começou a mudar.
Eu não poderia deixar de chamar a atenção para
o fato de que a região se mobilizou em sucessivos episódios. Agora mesmo, comemoram-se os cinqüenta
anos, por exemplo, da Reunião de Campina Grande, um
conclave que trouxe à baila, com alguma repercussão
na imprensa, o debate da questão regional nordestina.
A mesma coisa aconteceu – certamente, o Senador
Heráclito Fortes se lembra disso – em Pernambuco,
com a Reunião de Salgueiro, da qual participou, entre
outros políticos, o Deputado Estadual Barreto Guimarães, que tanto fez para que a Sudene nascesse.
É importante destacar que, com Juscelino Kubitscheck, a Sudene começou a dar os seus primeiros
passos. Ele criou o GTDN – Grupo de Trabalho para
o Desenvolvimento do Nordeste – talvez a medida
detonadora do debate de uma política voltada para o
desenvolvimento regional.
É lógico que, antes da criação da Sudene, já existiam no Nordeste organismos voltados para o desenvolvimento regional, ainda que setoriais. Por exemplo,
a Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco
– Chesf, uma grande empresa que tem como propósito
gerir e distribuir energia à região. Já existia a Comissão do Vale do São Francisco, voltada para o aproveitamento do Vale do Rio São Francisco, inclusive por
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meio de uma política de irrigação e abastecimento de
água. Posteriormente foi criado o Banco Nordeste, que
também presta bons serviços à região no campo do
apoio creditício, sobretudo o alavancamento do crescimento econômico, nos planos agrícola e industrial,
ou mesmo no dos serviços.
Mas faltava um órgão que tivesse a completeza da
Sudene, ou seja, fosse capaz de coordenar ações em
todos os campos do desenvolvimento regional, desde
o campo puramente econômico, ao da infra-estrutura
física, ao social, até mesmo da solução de questões
que pudessem fazer o Nordeste despontar, propelindo
assim o seu projeto de desenvolvimento.
Foi uma ação, a meu ver, muito bem articulada.
E é sempre bom ler ou reler o relatório do chamado
GTDN, que se intitulava, salvo equívoco, “Uma política para o desenvolvimento do Nordeste”. E não posso
deixar de reconhecer, Sr. Presidente, que o Nordeste
começou a conhecer novos tempos por meio de uma
ação planejada. Quando uso a palavra planejada é para
distingui-la de planiﬁcação, à época tão em moda nos
paises do Leste Europeu, da antiga Cortina de Ferro. A
planiﬁcação é geralmente entendida como um programa
estratégico concebido e gerido por empresas estatais,
em regime fechado, portanto, enquanto planejamento
é uma articulação democrática de empresas públicas
e privadas coordenadas pelo governo.
Ouço com prazer o nobre Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Senador Marco Maciel, associo-me, com muito orgulho,
ao seu discurso, porque V. Exª realmente está falando
de uma ação necessária para o Nordeste. Nós nordestinos temos vivido à margem do desenvolvimento do
País, ou seja, não no mesmo ritmo do desenvolvimento
do País, e temos procurado, de quando em vez, pressionar o Governo para que acelere, para que coloque
organismos que aumentem esse planejamento. Para
nossa tristeza, a nossa Sudene, que chegou a ser
tão forte, enfraqueceu-se muito – isso é visível, basta
passar na frente do prédio da Sudene para ver o que
aconteceu –, o que trouxe muitos prejuízos à nossa
região. Os contratos que foram feitos com os empresários e que não foram cumpridos até hoje geraram
inúmeras falências. Era um acordo, o Governo ia entrar
com tanto e o empresário ia entrar com tanto.
No ﬁnal, não foram cumpridos. Eu, quando Ministro da Integração, ﬁz muita força para que isso fosse
cumprido, mas os recursos sempre são muito menores que as necessidades. Tentou-se recriar a Sudene
e até que enﬁm estamos de novo buscando algum
organismo, algum ente que faça essa coordenação.
Não tenha dúvida de que estamos diante de alguns
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dilemas; ou seja, temos que decidir se vamos fazer
como antigamente, em cada Estado fazermos um pouco de indústria, ou se vamos fazer os anéis relativos
a uma indústria especíﬁca, como no caso de Goiás
com a indústria farmacêutica, que está sendo colocada saturadamente naquela região. Precisamos tomar
essas decisões. Mas a verdade é que 1/3 da população deste País está na nossa região. Essa é a região
mais pobre e com índices mais sofridos. É preciso
acelerar isso. Eu me solidarizo com o pronunciamento de V. Exª. Tomara que daqui para diante tenhamos
essa aceleração, que é constitucional, mas não tem
sido cumprida, não tem sido realmente levada a sério.
Parabéns, Sr. Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Nobre
Senador Ney Suassuna, quero agradecer o aparte de
V.Exª, que trouxe achegas importantes à minha manifestação. Devo dizer-lhe que a nova Sudene que vai
surgir depois de amplos debates deve ser uma instituição habilitada às circunstâncias dos novos tempos
e reﬂita aquilo que foi no seu início. Na realidade, foi
um órgão, talvez o primeiro em nosso País, atento à
questão da interdisciplinaridade, aos diferentes segmentos da atividade da região nordestina. Não se
voltava especiﬁcamente para uma atividade-ﬁm, para
um segmento x.
Antes via a questão nordestina em toda a sua
complexidade, em todos os seus desaﬁos. Por isso não
deixou de ser uma agência que contribuiu muito para
mudar a ﬁsionomia do Nordeste. É lógico que não a
ponto de fazer com que superássemos as disparidades que ainda nos afastam em termos de renda, de
desfrute social, daquelas existentes no Sul e Sudeste
do País. Mas foi um avanço, que inclusive ensejou o
surgimento de outras instituições semelhantes. Assim,
surgiu a Sudam para o Norte. Obviamente o Norte
também tem os seus problemas, mas possui muitas
condições de desenvolvimento do que o Nordeste,
mercê da riqueza da sua biodiversidade. O Nordeste
já é uma região mais carente. Eu não me esqueço de
uma frase de José Américo de Almeida, conterrâneo
de V. Exª, Senador Ney Suassuna. Uma vez ele disse:
a natureza com relação ao Nordeste foi mais madrasta do que mãe. Enﬁm, reconhecemos que o Nordeste
não tem um clima adequado ao bom desempenho de
certas atividades e também não tem o solo tão rico
como ocorre em outras regiões do País. Mas volto à
Sudene que tanto realizou pela região. Poderia lembrar
a Sudeco e outras que surgiram no Sudeste, que se
voltavam para o desenvolvimento do Espírito Santo,
Rio de Janeiro etc...
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Senador, perdoe-me a interferência, mas é só uma frase.

80

35724 Terça-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Nós fomos vítimas do nosso sucesso. A Sudene foi tão
boa que todas as forças políticas das outras regiões
forçaram ter também superintendências. Resultado:
os recursos que serviam para implementar uma foram
pulverizados, terminando por levar todas à derrota.
O SR. MARCO MACIEL (PSDB – PE) – V. Exª
tem razão na medida em que se perdeu o foco: se tudo
era prioridade, nada era prioridade. Sempre penso que
governar, como disse, certa feita, Mendès France, é
escolher. Quando foi Primeiro-Ministro da França, na
década de 50, Mendès France dizia: “Gouverner c’est
choisir”, ou seja, governar é escolher. Tem de haver
prioridade. O Nordeste era, àquela ocasião – e hoje
ainda o é –, a grande prioridade nacional, porque lá se
concentra talvez o maior pólo de pobreza do País e,
mais do que isso também, com limitações muito grandes para que possa crescer a taxas mais elevadas.
Daí por que espero que a recriação da Sudene
venha a permitir que alavanquemos a região nordestina, porque este é o grande desaﬁo do Brasil. É lógico
que, se compararmos o Nordeste de cinqüenta anos
atrás com o de hoje, é forçoso reconhecer que avançamos. Não somente o Nordeste, mas o Brasil como
um todo progrediu.
Mas ainda não conseguimos construir um projeto de desenvolvimento homogêneo, um projeto de
desenvolvimento que reduza esse fosso, esse gap
que há entre o Sul, o Sudeste e o Nordeste, para que
tenhamos uma Nação mais justa. Um País que tem
as potencialidades que tem o nosso não pode deixar
de realizar esse sonho, que é possível, o nosso sonho
intenso, com reza o hino nacional.
Mas devo dizer também a V. Exª e ao Plenário
que o projeto que foi remetido pelo Poder Executivo
à consideração da Câmara dos Deputados, lá, sofreu
emendas. Aqui – é bom lembrar – ele foi enriquecido
por um substitutivo feito pela Comissão de Desenvolvimento Regional, creio que presidida pelo Senador
Tasso Jereissati e tendo como Relator o Senador Antonio Carlos Magalhães.
Acompanhei os trabalhos, inclusive fui algumas
vezes às reuniões da Comissão de Desenvolvimento
Regional, embora dela não seja membro efetivo, e pude
ver o quanto melhorou o substitutivo, o quanto adensou
em atribuições o papel da Sudene, que, espero, deva
surgir ainda este ano ou no começo do próximo.
Desejo que a Câmara, ao aprovar o novo projeto, faça-o também acolhendo o substitutivo do Senado. Dou algumas razões para isso: em primeiro lugar,
porque, no substitutivo do Senado, é estabelecido um
novo fórum político para avaliar as políticas que estarão sendo executadas e também fazer os ajustes
necessários.
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Creio que cada vez mais a Nação exige esse esforço de avaliação permanente, porque, muitas vezes,
uma política boa, em tese, na prática, tem resultados
negativos; até mais do que isto: produzam resultados
no sentido contrário ao que foi o seu objetivo.
O substitutivo do Senado é, a meu ver, muito bem
tecido, e permitirá fazer com que a região tenha um
organismo e um conselho, que será uma espécie de
parlamento do Nordeste, embora mais reduzido que
o anterior. A nova Sudene terá condições de estabelecer parcerias entre União e Estados, enquanto entes
federativos e também enlaces com outras instituições
da sociedade. No mundo em que vivemos, sobretudo
no começo do século XXI, caracterizado por um grande processo de mundialização e, conseqüentemente,
de muita articulação, é de se esperar que a Sudene
incorpore também outros atores, além dos entes federativos, à solução de políticas de desenvolvimento
regional. Cada vez mais as empresas privadas podem
concorrer para esse ﬁm, assim como as instituições
não-governamentais, os órgãos de classe, os sindicatos etc, quer sejam patronais ou dos trabalhadores.
Tudo isso vai permitir, conseqüentemente, o desenvolvimento da região.
Antes de encerrar e para não cometer injustiças,
devo mencionar o papel do Celso Furtado.
Conheci-o quando era estudante universitário.
Era líder estudantil, fui Presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal e tive a
oportunidade de com ele conversar algumas vezes.
Certamente, foi o grande cérebro, quer no campo da
concepção, quer no campo da execução das políticas
para o Nordeste. Ele havia vindo da Cepal, Comissão
Econômica para a América Latina, de enorme reputação. É uma instituição da qual ﬁzeram parte também
Fernando Henrique Cardoso; o ex-Presidente do BID,
Enrique Iglesias; Raul Prebisch, da Argentina; e tantas
ﬁguras notáveis.
Devo dizer que Celso fez um trabalho excelente.
Também, é bom lembrar, contou com o apoio total de
Juscelino Kubitschek, a ponto de o Presidente da República haver conferido a Celso Furtado o status de
Ministro de Estado. E, nessa condição, ele despachava
periodicamente com o Presidente, o que é muito importante, porque o executor de uma política para uma
região tão vasta como a nordestina precisa obviamente
estar sempre recebendo o apoio e até o estímulo do
Presidente da República.
Portanto, a Sudene pôde, a partir daí, fazer enlaces, inclusive com instituições estrangeiras, com bancos, como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento; o Bird, o chamado Banco Mundial etc.
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Acho importante agora que corramos contra o tempo e busquemos aprovar rapidamente esse projeto de lei
que recria a Sudene. O Senado, como Casa Revisora,
já apreciou a matéria, enriquecendo-a com um substitutivo, como falei. Agora cabe terminativamente à Câmara
se manifestar sobre esse substitutivo. Espero que o faça
de forma diligente, mas também preservando os pontos
essenciais do substitutivo aprovado pelo Senado.
São essas, Sr. Presidente, nobre Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. Senadores, as considerações que
eu gostaria de fazer sobre a importância da Sudene
para que tenhamos condições de progresso na região
e, assim, criar os pré-requisitos não somente para que
construamos uma Nação desenvolvida e sobretudo
justa, porque o grande ﬁm de uma sociedade democrática é, ao lado da liberdade, assegurar a igualdade
de oportunidades.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Obrigado, Senador Marco Maciel.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, por permuta com o Senador João Batista Motta.
V. Exª terá até vinte minutos para fazer o seu
pronunciamento.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de abordar
o tema de hoje, eu queria dizer que, com alegria, vejo
chegar o dia de amanhã, quando será encerrado, na
Comissão de Ética, esse processo que venho sofrendo
e que não desejo a nenhum Colega.
Isso pode acontecer com qualquer um. A qualquer
hora, qualquer pessoa irresponsável, como é o caso dessas pessoas, pode fazer uma acusação, como ocorreu
comigo. Creio que ele sabia que o assessor tal estava
fazendo isso ou aquilo. E esse simples fato fez com que
eu recebesse acusações sempre difusas. Sempre me
colocaram na mídia como suspeito, como acusado. Não
se entrava no mérito. Eu não respondia, e aparecia um
outro mais ousado que, querendo um espaço maior,
chegava a dizer até que genro meu estava envolvido,
quando não tenho genro. Tenho três ﬁlhos homens.
A verdade é que não desejo isso a nenhum Colega.
Temos vivido hoje sob um regime de império. O
Relator da CPI disse: “Não encontrei nada, mas a pressão é enorme”. E veriﬁcamos que isso se repete. Eu só
queria que um dia saíssemos debaixo dessa ditadura
e que os Senadores votassem com muita convicção,
com a sua consciência, o que espero, inclusive, que
aconteça amanhã, para encerrarmos esse triste episódio que tanto sofrimento já causou a mim, aos meus
familiares e aos meus amigos.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há pouco
mais de três anos, mais precisamente em outubro de
2003, o Governo Federal lançava o Programa Nacional
de Estímulo ao Primeiro Emprego de Jovens, PNPE,
com o objetivo de inserir no mercado de trabalho jovens
de 16 a 24 anos de pouca escolaridade e oriundos de
famílias de baixa renda.
As razões que fundamentaram o lançamento
desse programa eram bastante conhecidas: as diﬁculdades de conseguir um primeiro emprego diante da
inexperiência e da falta de qualiﬁcação proﬁssional; a
necessidade de os jovens auferirem uma renda regular, em função do seu trabalho, para ajudar a custear
as despesas familiares ou seus próprios estudos; a
importância de se manterem ocupados em atividades
produtivas, reduzindo, assim, sua vulnerabilidade ao
apelo das drogas, à convivência com bandidos e à
exclusão social, entre outras.
Registre-se que, segundo informações do Ministério do Trabalho, 1,4 milhão de jovens foram atendidos
em alguma das oito modalidades de programas em
funcionamento, e 841 mil deles foram encaminhados
para algum emprego – o que não signiﬁca, como reconhecem as autoridades do setor, que esses jovens
foram efetivamente inseridos no mercado formal de
trabalho.
O Ministério do Trabalho destaca, entre outras
ações relacionadas com o PNPE, a capacitação de
219 mil jovens entre 16 e 24 anos e a incorporação
ao mercado de 18.900 rapazes e moças, graças aos
Consórcios Nacionais da Juventude, celebrados com
entidades não governamentais e movimentos comunitários.
Minha intenção, ao fazer este singelo pronunciamento, é chamar a atenção das autoridades para a
necessidade de persistirem no incentivo ao emprego
de milhões de brasileiros nessa faixa etária. É reivindicar uma ação mais efetiva de nossas autoridades,
lembrando que qualquer iniciativa que vise gerar emprego para os jovens será insuﬁciente se não for acompanhada de um crescimento econômico consistente
e contínuo. É, também, apelar para que a colocação
desses jovens no mercado de trabalho seja assumida
também por outros órgãos da vida pública e entidades
da iniciativa privada.
Particularmente, gostaria de destacar a importância de os Municípios brasileiros se unirem aos esforços do Governo Federal e de entes diversos que
tenham por objetivo a inserção proﬁssional de nossa
juventude.
A situação dos jovens brasileiros, em relação ao
emprego, é absolutamente preocupante, Sr. Presidente. Pesquisas do IPEA demonstram que a taxa de de-
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semprego total entre os jovens é duas vezes maior do
que a encontrada entre a população adulta. Em 2004,
o desemprego juvenil era de 18%, de acordo com a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad),
do IBGE, enquanto o índice de desemprego total ﬁcou
em 9%. Portanto, o dobro.
O desemprego medido nas seis principais regiões metropolitanas apresentou resultados similares.
A diﬁculdade de acesso dos jovens ao mercado de
trabalho é exacerbada pelas limitações do mercado e
pelas exigências de escolaridade mais elevada, características da sociedade contemporânea, competitiva
e globalizada.
Nesse cenário, até mesmo a população empregada vive em permanente tensão, dada a necessidade de
permanente atualização com os novos procedimentos
e as novas tecnologias. Esse aspecto é enfocado pela
Diretora do Departamento de Políticas do Trabalho e
Emprego, Gladys Andrade, em artigo publicado pelo
IPEA no ano passado. No que concerne aos jovens,
ela argumenta:
(...) é preciso considerar que aqueles
que ingressaram no mundo produtivo ainda
crianças, trocando os bancos escolares por
um trabalho de características precárias, pouco aproveitam a experiência acumulada, pois
as mudanças técnicas vão eliminando parte
dessas tarefas.
Isso nós sentimos todos os dias, Sr. Presidente.
Cada vez que surge um telefone celular novo, muda
tudo; a cada computador novo, muda tudo. Às vezes,
eu até me pergunto se a nossa geração não foi prejudicada, porque, naquela época, não se podia mexer em
botão. Ouvíamos: “Não mexa no botão; não toque nisso”. A geração atual até vive manipulando todos esses
equipamentos, mas isso ainda é insuﬁciente, porque
a velocidade de modiﬁcação é muito rápida.
Como esse indivíduo não completou o
ensino médio (acrescenta), a tendência é de
que se mantenha através de trabalhos mal remunerados, de forma que se estabelece um
ciclo de perpetuação da pobreza, para eles e
suas famílias.
Srªs e Srs. Senadores, é esse ciclo perverso que
precisamos romper.
Ontem, eu viajava para cá, e, ao meu lado, estava
um cidadão que faz as vezes de Polícia de Fronteira
em Portugal. Ele falava da enxurrada de jovens brasileiros que estão aportando em Portugal como turistas
e ﬁcando de vez naquele País. Ele me dizia que a preferência é sempre pelas áreas de praia, em razão do
clima, entre outras coisas. Mas, para um país pequeno,
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de 9 milhões de habitantes, nossa migração é muito
grande. Isso está gerando problemas àquele país, razão por que, hoje, está havendo um encontro entre o
Ministro português, a Polícia de Fronteira de Portugal
e os congêneres no Brasil, na busca de soluções para
o problema, que tem se avolumado enormemente.
Isso mostra exatamente o reﬂexo desse pouco
emprego. As pessoas saem para ser empregados domésticos, para exercer qualquer pequeno trabalho em
um país que tem a mesma língua porque não encontram, em sua pátria, os empregos necessários.
O impacto do desemprego e do emprego precário,
obviamente, é mais preocupante nas regiões carentes,
principalmente nos Estados periféricos, como é o caso
dos Estados do Norte e do Nordeste.
Levantamento feito pela PNAD/IBGE, referente ao
ano de 2001, mostrou que o Nordeste concentra nada
menos que 49% dos jovens entre 16 e 24 anos desocupados ou precariamente ocupados, considerados,
aí, aqueles que pertencem a famílias com renda per
capita inferior a meio salário mínimo e com o ensino
médio incompleto.
O levantamento constatou a existência, no meu
Estado da Paraíba, de cerca de 96 mil jovens nessa
situação de grande penúria.
Outro dado importante, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que realça a necessidade de uma
ação urgente e eﬁcaz para melhorar a qualidade de
vida desse segmento – que já começa se desiludindo
com o mercado, degringolando-se e tomando outros
desvios –, é que grande percentual, 80%, refere-se
principalmente ao número de favelados.
Cerca de 203 mil paraibanos moram em favelas,
e 70% deles se concentram nas 43 maiores cidades,
que têm população acima de 30 mil habitantes.
Na capital, João Pessoa, cerca de 66 mil pessoas sobrevivem em situação de absoluta miséria, em
casas de taipa ou em barracos de madeira e plástico,
sem acesso à água potável, esgotamento sanitário e
outros equipamentos urbanos.
Além da capital, o número de favelados é crítico
também nos Municípios de Campina Grande, Bayeux
e Santa Rita. O empenho das municipalidades para
tentar reverter essa situação é imprescindível.
As autoridades e os representantes políticos
locais, que conhecem mais detalhadamente os problemas de cada comunidade, devem procurar agir
em conjunto com os dirigentes federais e estaduais
para dar maior eﬁcácia aos programas de promoção
social.
Um exemplo do que pode ser feito, ainda no
âmbito do PNPE e com a participação de ONGs, é a
formação de consórcios, modalidade que apresentou
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bons resultados no Rio de Janeiro e em Fortaleza, e
que na Paraíba, iniciada só no ano passado, já permitiu a qualiﬁcação de 631 jovens.
Outra modalidade é o Programa Juventude Cidadã, pelo qual o Ministério do Trabalho e Emprego
repassa as verbas para os próprios Municípios promoverem a qualiﬁcação dos jovens.
O projeto piloto desse programa foi desenvolvido
na Bahia, no ano passado, e bons resultados, desde
então, foram obtidos também no Rio de Janeiro e no
Município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
O Programa Juventude Cidadã tem como meta
qualiﬁcar, ainda este ano, 62 mil jovens em 66 Municípios brasileiros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao destacar
a necessidade de maior empenho de nossas autoridades no combate ao desemprego juvenil, faço um apelo
para que Estados e Municípios abracem também essa
causa, num esforço conjunto do qual devem participar
ainda as organizações não-governamentais e as entidades comunitárias em geral.
Com o empenho de todos e com a atividade
econômica em níveis mais elevados, como é a minha
expectativa, tenho a certeza de que boa parcela dos
jovens brasileiros vai se inserir no mercado de trabalho,
aliviando o sofrimento de suas famílias e as carências
de suas comunidades.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Muito obrigado, Senador Ney Suassuna.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim,
por permuta, com o Senador Rodolpho Tourinho.
Em seguida, fará uso da palavra o Senador Cristovam Buarque, por permuta com a Senadora Serys
Slhessarenko.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. Senadores, quero falar um pouco hoje sobre a peça orçamentária. Mas primeiro, Sr. Presidente, em vez de
falar do orçamento, quero dizer que estou assistindo
muito a um debate informal, nada oﬁcial, da reforma
da Previdência.
Sinto que cresce a tese de estender para o Regime Geral da Previdência Social o mesmo tipo de sistema que é adotado para o servidor público. Lembro
aos que navegam nessa área que, se quiserem discutir idade mínima para o Regime Geral da Previdência
Social, não esqueçam também que o servidor tem a
idade mínima, mas se aposenta com salário integral.
Então, vamos discutir aposentadoria integral para os
trabalhadores do Regime Geral da Previdência Social. Não se esqueçam de que, para as reformas feitas
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nessa área, houve regra de transição. Haverá também
regra de transição. E não se esqueçam de que o fator
previdenciário alcança o trabalhador do Regime Geral da Previdência Social e que já aprovamos aqui no
Senado e em todas as Comissões o ﬁm do fator previdenciário. Mas, sobre esse tema, entendo, e pelas
movimentações, que não são do Governo, que está
sendo questionado, mas vindas de setores da sociedade, vamos fazer o bom debate, qualiﬁcado, equilibrado,
para que, mais uma vez, o assalariado brasileiro não
seja o grande prejudicado. Penso que é consenso que
se deve acabar com o fator previdenciário.
Defendo o princípio da aposentadoria universal,
igual para todos, com a devida regra de transição, para
que, com isso, se diminua o prejuízo para aqueles que,
durante a sua vida contribuíram para o regime geral
da Previdência e que, de um momento para o outro,
podem ﬁcar engessados pela aposentadoria vinculada
à idade, já que o tal fator previdenciário trabalha com
a expectativa de vida.
Então, vamos reﬂetir muito, tenho certeza, Senador Papaléo Paes, Senador Heráclito Fortes, Senador
Cristovam Buarque, sempre Senador Eurípedes, sobre
esse tema que é delicado. Entendo que quem está no
sistema deveria ter o princípio do direito adquirido.
Qualquer reforma deveria vir para melhorar, e
estou trabalhando com direito adquirido para quem
ganha no máximo até 10 salários mínimos. Eu sempre
digo que ninguém ganha mais de dez, mas, no máximo, entre seis ou sete salários mínimos.
Quero também dizer, Sr. Presidente, embora não
seja esse o tema do meu pronunciamento no dia de
hoje, que existe hoje um debate na sociedade sobre
o reajuste dos Parlamentares. Preocupa-me bastante quando Ministros do Supremo Tribunal Federal falam hoje que têm de receber 24 mais 12. Isso é uma
afronta para nós, que estamos debatendo um salário
mínimo de R$400,00. É um debate que não vem somar nada, apenas cria um constrangimento enorme
para todos Senadores e Deputados, e o momento é
inadequado.
Sou contra essa posição. Não a advogo. Todos
sabem que não é do meu estilo ﬁcar aqui falando de
forma demagógica, porque entendo que Senadores e
Deputados têm de receber um salário adequado para
não dependerem de trabalhos externos. Mas não é
possível ver a iniciativa, vinda do Supremo Tribunal
Federal, de que alguns juízes passarão a receber mais
de R$30 mil mensais, e, é claro, isso causará um efeito em cadeia em todo o País. Para mim, esse debate
tem de ser encerrado o mais rápido possível e essa
proposta não deveria ser aprovada.
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Sr. Presidente, falarei um pouco da peça orçamentária.
Agradeço ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira, Presidente da Comissão de Educação, e ao
Senador Cristovam Buarque, que está aqui e é Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, que me delegaram o papel de Relator,
nas duas Comissões, de um tema, para mim tão importante que é exatamente direitos humanos e políticas
na área de educação.
Recebi, Sr. Presidente, 104 emendas na Comissão de Educação e 37 emendas na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa. Procurei
atender, naturalmente, o maior número possível de
Parlamentares.
Farei um resumo do que está no relatório das
duas Comissões, com o aval dos dois Presidentes, que
foi, por unanimidade, aprovado tanto na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa quanto
na Comissão de Educação.
Na Comissão de Educação, aprovamos o apoio
à reestruturação da rede física pública de educação
infantil. Inúmeros Senadores apresentaram emendas
nessa área e chegamos a uma cifra de mais ou menos R$1 bilhão. Depois, fomos para o ensino técnico
proﬁssionalizante, para o qual também inúmeros Senadores apresentaram propostas que fortalecem o
Fundep, projeto de nossa autoria. Se o Fundep fosse
aprovado, iríamos investir de imediato algo em torno
de R$6 bilhões no ensino técnico proﬁssional. Na Comissão, aprovamos R$1,2 bilhão. Para bibliotecas públicas, R$200 milhões; pesquisa e desenvolvimento,
R$200 milhões; implantação e modernização do esporte, área tão importante, pois, além de repetirmos
aqui que o esporte é saúde, também afasta os nossos
jovens das drogas e da violência, R$400 milhões. Na
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – capitaneada, dirigida e liderada pelo Senador
Cristovam Buarque – aprovamos uma emenda, fruto
de proposta de uma dúzia de Senadores, para investimento na promoção da igualdade racial. Acabamos
somando as emendas de todos os Senadores e aprovando, para a igualdade racial, o combate ao racismo
e ao preconceito, R$600 milhões.
Aprovamos também, naquela Comissão, R$200
milhões, para combater o preconceito contra a livre
orientação sexual; R$250 milhões para combater a
violência contra as mulheres; R$ 500 milhões, para a
concessão de bolsas a crianças e adolescentes em situação de trabalho: e, na prevenção ao enfrentamento, ou seja, no combate à violência contra a pessoa
idosa, R$300 milhões.
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Senador Sibá Machado, V. Exª que chegou neste
momento, registro que isso está aqui, por escrito. Agradeço muito a V. Exª e ao Senador Leomar Quintanilha
por terem acatado uma emenda de minha autoria, que
vai ao encontro de uma luta sua, eu pelo fortalecimento
e conservação das bacias hidrográﬁcas.
O Senador Heráclito Fortes também apresentou
emenda nesse sentido. Assim, nós conseguimos aprovar lá R$300 milhões, dos quais, por iniciativa do Meio
Ambiente e de prefeitos da região do Vale dos Sinos,
R$200 milhões seriam destinados à recuperação do
rio dos Sinos. Apresentei emendas em duas Comissões: na de Infra-Estrutura e na de Meio Ambiente; e na
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle. V. Exª assinou a emenda.
Devemos pensar sobre a matéria, aprofundar o debate
e buscar a recuperação dos nossos rios e, conseqüentemente, da nossa água, que signiﬁca vida.
Sr. Presidente, em nosso entendimento, a aprovação desses recursos deve-se à grandeza e à solidariedade de todos os Senadores e Senadoras.
Estou muito feliz por ter feito esse encaminhamento, por ter relatado nessas duas Comissões propostas
de Senadores e Senadoras. Já conversei com o Senador Valdir Raupp, Relator-Geral do Orçamento, e S. Exª
disse-me que fará o possível para acatar o resultado
das emendas das Comissões. Eu, particularmente, sou
contra emendas individuais; sou a favor de emendas de
Comissões, como essas emendas de caráter nacional,
em defesa do meio ambiente, que trarão benefício para
todo o povo brasileiro e especialmente para a região
do rio dos Sinos, de que eu falava tanto.
Senador Valdir Raupp, acabei de falar no nome de
V. Exª e vou falar de novo. Fiquei muito contente, pois V.
Exª foi convidado para fazer uma palestra na Fiergs, no
Rio Grande do Sul, no próximo dia 4. Liguei para V. Exª
para perguntar se V. Exª poderia receber uma delegação de trabalhadores que queriam entregar-lhe outro
documento além daquele relativo ao meio ambiente,
voltado para essa questão do rio dos Sinos, que está
totalmente poluído. A emenda que apresentamos, e o
Senador Sibá Machado assinou, gira em torno de 200
bilhões. Eu dizia que V. Exª, claro, não pode, de antemão, dizer que vai acatar emendas dessa ou daquela
Comissão, mas V. Exª vai ouvir todos os setores para
ver o que é possível fazer. Eu sei que V. Exª, com muita
elegância e diplomacia, está fazendo a mesma coisa
no debate do salário mínimo. Está ouvindo todos, para
depois acatar aquilo que entender possível. Sei que V.
Exª vai tentar acolher essas emendas porque conheço
a história de V. Exª.
De pronto, já estou lhe agradecendo em nome
dos trabalhadores gaúchos, dos prefeitos da região do
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vale dos Sinos, de todos aqueles que trabalham em
defesa do meio ambiente, que vão falar com V. Exª sobre o drama do vale dos Sinos, onde milhões de peixes
estão morrendo devido à poluição daquele rio.
Ao encerrar meu pronunciamento, quero agradecer a V. Exª a forma com que está administrando os
trabalhos da Comissão, debatendo o Orçamento com
toda a sociedade brasileira.
Sr. Presidente...
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Permiteme um aparte, Senador?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não,
Senador Sibá Machado. É com alegria que ouço V. Exª,
que, na Comissão de Meio Ambiente, foi signatário dessa
emenda. Tenho a alegria de dizer que há muito entusiasmo lá no Rio Grande do Sul por causa dessa emenda.
Sabemos que não é fácil acatá-la na íntegra, mas que
ela seja acatada pelo menos parcialmente para que possamos investir mais na recuperação dos nossos rios. V.
Exª foi parceiro de primeira hora nesse debate.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Quero
transferir todas as palavras de V. Exª para os membros
da Comissão, que entenderam de pronto as nossas
preocupações. Eu, pessoalmente, não conheço o rio
dos Sinos, mas vi na televisão o que lá aconteceu. Realmente, é uma coisa que chama a atenção de todos
e eu não podia deixar de tomar aquela atitude. Não
podíamos dizer no corpo da emenda que os recursos
fossem especíﬁcos para o rio dos Sinos, porque é uma
emenda de caráter nacional, mas, sim, acatar a idéia
dela dentro de uma emenda que já previa a recuperação de bacia hidrográﬁcas. Portanto, o rio dos Sinos
estará contemplado dentro da emenda. Fazemos aqui
votos, para que, de imediato, consigamos a transferência dos recursos, a ﬁm de que a vida volte, na sua
plenitude àquele rio do Rio Grande do Sul. Parabenizo
V. Exª pelo esforço feito, que realmente chama a atenção de todo o País.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Sibá Machado, quero agradecer a V. Exª, porque tem
uma visão nacional do meio ambiente, assim como a
Ministra Marina Silva, também do seu Estado. Por isso,
quando o procurei, V. Exª, de pronto disse que não havia problema algum. Juntos, fomos falar com o Senador Leomar Quintanilha e pedir a S. Exª que acatasse
aquela emenda e outras que iam na mesma linha. Ficou constando no relatório ﬁnal que a intenção é a de
que seja contemplado também o rio dos Sinos.
Então, Sr. Presidente, vou encerrar a minha fala
sobre essa questão tão importante, citando uma frase de Jacques Cousteau: “É preciso que os homens
e mulheres que decidem sobre o amanhã avaliem o
impacto no futuro”.
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A preservação do meio ambiente – todos sabemos
– tem um impacto enorme não só no futuro dos rios,
mas também de todo o ecossistema – das ﬂorestas,
dos mares, dos oceanos, dos rios, dos lagos, enﬁm,
da terra na sua pujança, de tudo aquilo diz respeito
ao meio ambiente, que alguém traduziu como a “Mãe
Natureza”.
Eu disse, desta tribuna, e repito, que quando o
homem perceber que não come dinheiro, ele vai entender o quanto é importante o investimento no meio
ambiente, pois é graças à terra, à água e ao ar que a
vida pode continuar se multiplicando de geração em
geração, defendendo o que nos é mais sagrado, especiﬁcamente, a água.
Todos sabemos o quanto é importante para o
mundo o potencial de água que possui o nosso País.
A água, alguém já disse, em futuro próximo, será mais
valorizada que o petróleo. Por isso, mais que nunca, é
importante que tomemos medidas como essa. O Senador Sibá Machado colaborou muito. Sei que o Senador
Valdir Raupp também dará a sua colaboração. Sr. Presidente Papaléo Paes, sei que V. Exª tem compromisso
com essa área do meio ambiente.
Eu poderia lembrar de muitos homens e mulheres
que deram a sua vida, como Chico Mendes e Margarida. Ambos foram assassinados na luta em defesa do
meio ambiente. Lembro-me da Irmã Dorothy, recentemente assassinada em defesa das ﬂorestas, dos rios
e dos povos indígenas.
Fiquei muito contente, na última audiência pública que realizamos, quando caciques de nove Estados
nos procuraram na Comissão de Direitos Humanos.
Junto com o Senador Cristovam Buarque, aprovamos
a realização, ainda este ano, de uma audiência pública
para discutir a situação dos povos indígenas.
Sr. Presidente, o fato que mais me marcou foi o de
que os oito caciques que dialogaram conosco falaram
muito do meio ambiente. Claro que falaram da saúde,
claro que falaram da vida deles; claro que falaram das
crianças; claro que falaram dos seus idosos; claro que
falaram dos jovens guerreiros, mas pautaram sua atuação – e esse debate terá como eixo essa audiência
pública – na defesa do meio ambiente.
Essa é uma preocupação enorme que os povos
indígenas têm trazido para nós, não como denúncias
mas como alerta, ao falar da forma como os homens
estão destruindo o meio ambiente e, assim, a vida.
Essa preocupação com o rio dos Sinos formou
um cinturão de solidariedade em toda Capital a gaúcha
– Canoas, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia, Sapiranga,
Igrejinha, Gravataí e Cachoeirinha, porque essas áreas são abastecidas pelo rio dos Sinos. Notamos que
as crianças e os adultos, todos, estão se somando
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nessa jornada a ﬁm de sensibilizar os governantes do
nosso País e os empresários para que não contribuam na poluição do rio dos Sinos, mas, pelo contrário,
invistam na recuperação desse rio, que é tão querido
por todos nós.
Outro dia eu disse aqui – e aproveitarei o momento para repetir – que esse foi o rio em que pesquei.
Almocei aquele peixe assado na beira do rio; namorei
e acampei na beira daquele rio; tomei água daquele
rio quando ele não era poluído.
É triste vermos hoje o rio morrendo, os peixes
pedindo socorro, enﬁm, a população da beira do rio
em uma situação quase de desespero. Embora se tenha conseguido o seguro-desemprego por mais alguns
meses, não é isso o que eles querem. Eles querem
voltar a pescar; eles querem voltar a tomar a água do
rio; eles querem voltar a viver com o rio. E isso, Sr.
Presidente, só se fará se conseguirmos, de fato, um
investimento grande do rio dos Sinos.
Sei que a realidade não é especiﬁcamente desse
rio. Acredito que 80% dos rios deste País estão precisando de um olhar carinhoso, solidário, de investimento
e de recuperação das águas.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero inicialmente agradecer ao Presidente da Comissão de Educação Senador Wellington
Salgado de Oliveira e ao Presidente da Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa Senador
Cristovam Buarque pela indicação de meu nome para
a relatoria das emendas destas comissões.
Fiquei muito honrado e feliz com a indicação, e
apreensivo diante da responsabilidade de reﬂetir a vontade de cada um dos ilustres Senadores e Senadoras
membros das Comissões.
Quero também agradecer a todos os Senadores
e Senadoras que apresentaram emendas para nossa
apreciação e o apoio da consultoria do Senado Federal, aos secretários e funcionários das comissões pela
atuação impecável.
Sei que é do conhecimento dos senhores o grande
número de emendas apresentadas. Na Comissão de
Educação foram apresentadas 104 emendas, e na Comissão de Direitos Humanos 37; porém, cada comissão
somente pode propor 5 emendas ao orçamento.
Na Comissão de Educação, procuramos atender a grande maioria dos Senadores, aglutinando
as emendas por temas e contemplando as áreas de
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Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esportes,
áreas que obtiveram o maior número de emendas
apresentadas.
Desta forma, foram aprovadas as seguintes emendas:
1. Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública
de Educação Infantil;
Objetiva a construção de creches nos municípios para atender as crianças de zero a seis anos em
todo o País.
Valor da emenda: R$1.000.000.000 (um bilhão
de reais).
2. Fomento ao Desenvolvimento da Educação
Proﬁssional;
Proporcionará a construção de escolas técnicas
para a formação proﬁssional dos nossos jovens. Tema
que eu tenho defendido inclusive com a apresentação
da PEC do FUNDEP, que cria um fundo para a educação proﬁssional.
Valor da emenda: R$1.200.000.000 (um bilhão e
duzentos milhões de reais).
3. Instalação de Bibliotecas Públicas;
A alocação de recursos propiciará dotar os municípios e escolas com uma biblioteca, espaço tão importante para o aprendizado e o saber.
Valor da emenda: R$200.000.000 (duzentos milhões de reais).
4. Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo do
Combustível Nuclear;
Visa à aplicação de recursos na pesquisa para
o domínio da tecnologia do ciclo combustível nuclear,
reforçando a soberania do País nesta área e proporcionará economia de divisas com importação de pastilhas para nossas usinas nucleares.
Valor da emenda: R$200.000.000 (duzentos milhões de reais).
5. Implantação e Modernização de Infra-estrutura
para Esporte Recreativo e de Lazer;
A alocação de recursos neste programa permitirá
o fomento da infra-estrutura esportiva, com o objetivo
de colocar à disposição dos nossos jovens e da comunidade espaços para a prática esportiva. “Esporte
é Saúde”. Além disto, quero destacar a importância
desse programa, pois o esporte afasta os nossos jovens da delinqüência e das drogas.
Valor da emenda: R$400.000.000 (quatrocentos
milhões de reais).
Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, também procuramos atender a grande
maioria dos Senadores, contemplando as áreas de
igualdade racial, de combate à homofobia, de apoio
às mulheres em situação de violência, na concessão
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de bolsa a crianças em situação de trabalho e da violência contra idosos.
Assim, foram aprovadas as seguintes emendas
ao orçamento:
1. Apoio a iniciativas para a promoção da igualdade racial;
Com o objetivo de promover a igualdade e a
proteção dos direitos de indivíduos e grupos raciais e
étnicos afetados pela discriminação e demais formas
de intolerâncias.
Valor da emenda: R$600.000.000 (seiscentos
milhões de reais).
2. Apoio a serviços de prevenção e combate à
homofobia;
A alocação de recursos nesta área garantirá
políticas públicas no sentido de inibir a violência e a
discriminação de pessoas por conta de sua orientação sexual.
Valor da emenda: R$200.000.000 (duzentos milhões de reais).
3. Serviços especializados no atendimento às
mulheres em situação de violência.
Com esta emenda pretendemos fomentar ações
que promovam a independência econômica das mulheres incluindo o emprego e a erradicação da persistente e crescente pobreza que recai sobre as mulheres,
criando oportunidades de sua colocação no mercado
de trabalho.
Valor da emenda: R$250.000.000 (duzentos e
cinqüenta milhões de reais).
4. Concessão de bolsa a crianças e adolescentes
em situação de trabalho;
É inaceitável que ainda tenhamos crianças brasileiras que perdem sua infância trabalhando em situações desumanas. A presente emenda visa alocar
recursos para excluirmos da nossa sociedade esta
dura e triste realidade.
Valor da emenda: R$500.000.000 (quinhentos
milhões de reais).
5. Apoio à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa.
A violência contra o idoso é uma realidade presente em todas as estatísticas. Estes recursos irão
contribuir para o desenvolvimento de ações integradas de enfrentamento a violência e deverão servir à
estruturação da Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa.
Valor da emenda: R$300.000.000 (trezentos milhões de reais).
Quero deixar registrado também o meu agradecimento ao Senador Sibá Machado, que apresentou na
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, a meu pedido, uma emenda
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para a conservação da Bacia Hidrográﬁca do Rio dos
Sinos, e ao Senador Leomar Quintanilha, relator da
Comissão, que aprovou o valor de R$300.000.000,00
(trezentos milhões de reais) para Fomento a Projetos de
Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográﬁcas,
ao qual está contemplada a nossa sugestão.
Na nossa visão, todos os recursos aprovados ao
orçamento deverão cumprir com a sua função social,
priorizando o corte das diferenças em todos os projetos e ações executadas.
A propósito, comunico que já apresentei projeto
neste sentido.
Desde já me coloco à disposição para dialogar
junto aos órgãos executores para que este seja o critério prioritário para a liberação dos recursos.
Quero ainda registrar meu reconhecimento ao
trabalho do Senador Valdir Raupp, como relator geral
do orçamento, e solicitar seu apoio no acatamento das
emendas aprovadas por estas Comissões.
Sei das diﬁculdades de acomodá-las na peça orçamentária, mas acredito que a importância das ações
escolhidas merecem, pelo menos, a priorização, mesmo que sejam contempladas em parte.
Registro que o Senador Valdir Raupp se prontiﬁcou a estar no Rio Grande do Sul, no dia 4 de dezembro, momento em que receberá uma delegação de
empresários na FIERGS que apresentarão sua visão
sobre o orçamento.
Neste mesmo dia, receberá uma delegação de
prefeitos do Vale do Rio dos Sinos que demonstrará a
necessidade de alocação de recursos para a recuperação da bacia hidrográﬁca.
Incluirá em sua agenda, ainda, audiência com representantes dos sindicatos dos trabalhadores gaúchos
que tratarão sobre o reajuste do salário mínimo.
Por ﬁm, quero encerrar dizendo que tenho uma
visão diferente sobre o orçamento, já explicitada em
outros momentos.
Defendemos a extinção das emendas individuais
e de bancada, e a sua substituição por uma forma de
participação direta dos municípios e estados na destinação dos recursos que beneﬁciarão a população.
Entendemos que devem ser valorizadas as emendas de Comissão pelo seu caráter nacional.
Tenho certeza que caminharemos neste sentido
em um breve espaço de tempo, pois é nos estados
e nos municípios que as prioridades da comunidade
acabam sendo destacadas.
Acredito que, ao adotarmos estes procedimentos, estaremos dando um grande salto de qualidade na
aplicação e distribuição dos recursos públicos.
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Para encerrar, quero citar uma frase de Jacques
Costeau: “Os que decidem sobre o amanhã devem
avaliar o impacto no futuro.”
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cristovam
Buarque, por permuta com a Senadora Serys Slhessarenko.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas peço a V. Exª que me inscreva para falar pela
Liderança do PRB.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Em seguida ao Senador Cristovam Buarque, V. Exª
fará uso da palavra pela Liderança do PRB, atendendo
ao Regimento Interno da Casa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho aqui,
hoje, falar em meu nome e não em nome do meu Partido, depois de conversar com o nosso Presidente,
Carlos Lupi, para dar a minha opinião, na discussão
que está na imprensa, sobre a possibilidade de ampliar a base de apoio ao Governo Lula com a entrada
também do PDT.
Eu venho manifestar minha opinião de público
e não apenas internamente, porque acho importante
que a opinião pública saiba dessa posição e que os
militantes do PDT participem desse debate. Essa não
pode ser uma decisão, Senador Heráclito Fortes, tomada apenas por nós que fazemos parte daquilo que
se poderia chamar de a cúpula do Partido. É preciso
que a militância entenda e participe.
Eu sou contra essa participação, Senador Paim,
e vou dar algumas razões. A primeira delas é que este
não é um Governo que está começando. É um Governo que já tem quatro anos, que já deu alguns recados
que não podemos esquecer; que já deu um recado,
por exemplo, ao ignorar a ﬁgura de Leonel Brizola, que
fez campanha, apoiou, ajudou a eleger o Lula no seu
primeiro mandato e, depois, foi ignorado, relegado,
desprezado, tratado mal, desrespeitado até quando
o Presidente chamava Ministros por fora da máquina
do Partido que o apoiava. Não era uma tentativa de
cooptar algum Parlamentar ou algum Líder; era uma
tentativa de trazer o Partido, Senador Marcelo Crivella,
por meio de um convite pessoal.
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Nesses quatro anos, vimos que o Governo Lula
não cumpriu com imensa parte dos compromissos
assumidos na campanha. Muitos! No que se refere à
educação, posso fazer uma longa lista desses compromissos. Também não cumpriu promessas feitas, que
não estavam nos compromissos assumidos.
Então, como entrar no Governo depois de quatro
anos em que vimos o comportamento dele, de desrespeito ao PDT, à grande ﬁgura nossa que era o Leonel Brizola e, ao mesmo tempo, de descumprimento
de programas oferecidos à opinião pública? Essa é
uma razão.
O Governo, na verdade, com todo o respeito,
começa velho, começa sem grandes inspirações, sem
projetos novos que digamos: agora, sim, justiﬁca entrar, Senador Heráclito. Qual? Qual o projeto novo que
nos diga: agora justiﬁca entrar? É outro Governo, não
é aquele. Vamos entrar e ajudar. Não tem esta: outro.
E, mais grave, falseando algumas coisas pode parecer um outro Governo e eu cito aqui aquilo que todos
defendem, mas que não podemos enganar a opinião
pública: o Fundeb, Senador Papaléo.
Está-se passando duas idéias falsas. A primeira é
que vai resolver a questão da educação. Não vai. Nem
de longe esse Fundeb vai ajudar ao menos resolver. O
Fundeb é a mesma coisa do Fundef, criado no governo
Fernando Henrique Cardoso, apenas acrescentando
agora o ensino médio e a pré-escola. Mas o impacto
vai ser o mesmo, Senador Sibá. Sabemos que, nesses
dez anos do Fundef, o impacto foi muito pequeno.
Pergunta-se se devemos apoiar. Claro que devemos. É um passozinho adiante. Então, temos de
apoiar. Agora, sem mentira, sem dizer que é um salto
grande, sem dizer que vai mudar a realidade. Pior sem
ele, mas não é muito melhor com ele.
O problema da educação não é só dinheiro, é intervenção no processo educacional, que é municipal,
para criar um sistema único, nacional de educação
nas 165 mil escolas do Brasil. Isso não está sendo
previsto, isso não está sendo tocado. Fala-se apenas
de dinheiro e é muito pouquinho.
Precisamos pelo menos de R$7 bilhões agora
para começar a dar o salto, até chegarmos a R$20 bilhões a mais em educação. Está-se falando em dois,
mas com uma mentira, Senador Papaléo. Diz-se que
é quatro. Quatro vai ser em 2009 ou 2010, agora não.
Agora, no Orçamento está escrito R$2 bilhões, mas na
verdade só é R$1,2 bilhão. Sabe por quê? Porque lá no
Orçamento aparecem R$2 bilhões para o Fundef, mas
R$800 milhões são tirados da própria educação. Reduziram-se à metade os recursos para a educação de
jovens e adultos, Senador. Metade! Vão cair, em 2007,
à metade os recursos para a educação de jovens e de
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adultos, em que estão incluídos também o esforço para
alfabetização, Senador Crivella. Isso foi para o Fundeb.
Reduziram-se também R$500 milhões em relação ao
que está sendo gasto este ano na chamada rubrica
Ensino Fundamental. É verdade, estava previsto 1,5
bilhão e foram gastos R$2 bilhões, mas agora não se
vai aumentar, gastaram-se R$2 bilhões. Foram tirados
R$500 milhões e jogados para o Fundeb, porque à publicidade ﬁcará visível que tem R$2 bilhões para esse
novo Fundo em vez de ter apenas R$1,2 bilhão. Então,
estão manipulando e vamos entrar? Vamos torcer para
que o Governo Lula dê certo, mas entrar?
Vejo um Governo sem inspiração. Gostaria até
de fazer um debate aqui para ver quais são os projetos inspiradores que nos digam que este é um novo
Governo, em qualquer área, mas especialmente nesta
que tanto defendemos, que é a questão da educação.
Mas especialmente nessa que nós tanto defendemos,
que é a questão da educação.
Eu tenho outra razão, Senador Roberto Cavalcanti: se todos entram no Governo, quem é que vai
carregar a esperança da novidade, a esperança do
novo, Senador Crivella? Quem? Só o P-SOL? Vamos
deixar só para o P-SOL a responsabilidade de trazer o
discurso de uma revolução, de uma mudança, de uma
utopia neste País? Se todos entrarem, quem vai defender propostas novas que possam atrair os jovens,
inclusive, eu não tenho dúvida, dezenas de milhares
de jovens que hoje ainda estão no PT e que vão despertar em algum momento? Vão despertar os sonhos
que sempre tiveram, ou seja, que é possível um Brasil
diferente e não apenas pequenos avanços no Brasil
igual que temos aí.
Quando eu defendi Bolsa Escola dentro do PT,
eu me lembro da reação de todos contra, especialmente daqueles que se consideravam a esquerda do
partido. Hoje a única coisa que eles têm, segundo eu
li sobre o encontro que houve nesse ﬁm de semana,
a única coisa que eles dizem que é de esquerda é o
Bolsa Família e que nada tem a ver com Bolsa Escola, porque bolsa é escola. Agora é só bolsa na família,
para a família.
Quem vai carregar a esperança? Vamos todos
entrar na mesma nave de um Governo que já tem
quatro anos, sem a inspiração de novo, e ninguém
carregando a bandeira? Vamos deixá-la apenas para
o P-SOL? Não, alguém tem que continuar carregando
essa bandeira. Eu creio que um dos partidos que pode
carregar essa bandeira é o PDT. Seria um desperdício
para o Brasil que a gente submeta a idéia de ajudar, com
alguns parlamentares que temos, a ampliar a maioria
que o Presidente já tem – e todos sabem – mas para
isso sacriﬁcarmos a chance de ter ainda um partido
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que carregará uma bandeira, que carregará uma esperança, que não abrirá mão da palavra utopia, que
defenderá uma revolução, a doce revolução possível
por meio da educação. Carregará o sonho de um Brasil que vai andar em duas pernas: a perna da defesa
dos seus recursos naturais e a perna da ampliação do
seu recurso intelectual, as pernas do respeito à ecologia e da promoção da educação. Essas são as duas
bandeiras do futuro.
No tempo passado, a idéia do socialismo era
distribuição da renda pela estatização dos meios de
produção. Agora é a distribuição do conhecimento
pela revolução educacional. Quem vai carregar essa
bandeira do ponto de vista partidário? Do ponto de
vista individual muitos vão carregá-la. Mas do ponto
de vista de uma estrutura partidária, quem vai carregála se todos entrarem no Governo? Não me diga que
o Governo vai carregar essa bandeira! Não me diga
que o Governo vai atrair os jovens que, ou já estão,
ou estarão em pouco tempo, procurando uma alternativa nova para este Brasil, procurando uma bandeira
para carregar!
Além disso, quero trazer aqui uma razão a mais.
Quem vai garantir a luta pela defesa da democracia
no momento em que todos ﬁzerem parte do governo?
Onde já se viu a idéia de democracia sem oposição,
Senador Dias? Não existe democracia sem oposição.
É uma contradição isso.
E se todos estão no governo, a democracia ﬁca
onde, Senador Tião? Não é possível. Não existe. Se
todos estão de um lado, acabou a democracia. E mais
grave: a pior de todas as ditaduras, dos regimes autoritários – não vamos chamar de ditadura – é aquele regime
em que as massas apóiam o regime autoritário.
E eu começo a temer, Senador Tião, até por algumas qualidades da generosidade do Governo Lula...
Um governo generoso não é um governo transformador,
não é um governo revolucionário, mas é um governo
que pratica algumas generosidades – e nós não podemos deixar de respeitar, porque generosidade sempre
é bom. O Bolsa Família como está é um programa generoso, não é um programa transformador.
Pois, bem. Eu temo que essa generosidade comece a atrair massas para dar um suporte organizadamente, como já li no jornal que vai haver. Eu me
assusto quando vejo a organização dos alunos do PróUni. Como uma massa organizadora do jeito do MST,
haverá o movimento dos que têm o Pró-Uni. Eu me
assusto quando vejo reitores, em bloco, irem ao Palácio do Presidente dar-lhe apoio eleitoral. Universidade
tem uma sacralidade. O reitor pode, sim, manifestar o
seu voto. Não vejo porque ele não possa manifestar o
seu voto. Mas ele ir, como representante da instituição,
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em bloco, é muito grave! É tocar na submissão de uma
das instituições mais autônomas, mais responsáveis
pela crítica e pelo pensamento crítico.
Então, começamos a ver os movimentos sociais
dando apoio; começamos a ver as universidades perdendo o espírito crítico; começamos a ver todos os
Partidos entrando no Governo. Quem vai fazer o contraponto?
Como é possível termos democracia sem contraponto com o Governo? Não existe. Alguém tem que
carregar a idéia do debate, da crítica, da cobrança e
até mesmo do apoio nos momentos certos e nas coisas certas.
Por isso eu defendo que o PDT converse com o
Presidente sim; Presidente não pode ter um convite
recusado. Eu fui um dos principais, senão o principal,
a levar o convite ao Lula do ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso quando Presidente. Meses e meses
tentei isso; no ﬁnal conseguimos, já depois do primeiro turno. Eu acompanhei o Lula para conversar com o
então Presidente no Palácio da Alvorada. Sou defensor, sim, dessas conversas, mas sou contra embarcar
num Governo que já tem marcha, que durante esses
quatro anos desprezou o PDT, desprezou as bandeiras, desprezou a educação de base.
Vim aqui dizer isso.
Passo a palavra ao Senador Tião, que pediu um
aparte.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Caro Senador
Cristovam, V. Exª, como democrata que é, não poderia
ter outra atitude no momento em que o Presidente da
República expressa seu interesse em dialogar com a
Oposição, com o Congresso Nacional, que deixa clara
a sua decisão de tentar fazer um Governo de coalizão,
um Governo que possa assegurar reformas estruturais do Estado Brasileiro, um Governo que possa levar
adiante um projeto de Nação e, ao mesmo tempo, um
Governo que sai de muitas diﬁculdades vividas recentemente – e V. Exª é testemunha –, que foram as diﬁculdades de conviver com uma legislatura pautada, e
muito, em práticas herdadas de um ﬁsiologismo que
não faz bem a um Estado democrático de direito, a um
Estado justo que assegure dignidade e liberdade para
as políticas e para a sociedade. V. Exª põe um ponto
de desaﬁo. Quer dizer, ao diálogo, sim; à ausência de
um comportamento oposicionista para o seu Partido,
não. Isso é respeitável. Eu pessoalmente entendo que
o papel do Presidente Lula, como dirigente de Governo, é tentar agora assegurar o máximo de tranqüilidade e eﬁciência na coalizão, na busca de apoio para a
governabilidade. Esse é o papel dele. Quanto menos
estiver vulnerável a pressões ﬁsiológicas, melhor para
o País, melhor para a democracia e melhor para os
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avanços das reformas de Estado. Então, é impecável,
irrepreensível essa conduta de buscar, com humildade
e grandeza, dialogar com as Oposições e tentar ampliar a Base de apoio do Governo. No entanto, acho
que não podemos, quando fazemos esse debate – e
é o único ponto de diferença que tenho com V. Exª –,
colocar sempre o Governo como “o-faz-tudo”, colocar
o Governo como o responsável por todo o caminho do
Estado democrático. Veja V. Exª a dívida do Fundeb.
Há poucos dias, chegou aqui um projeto de lei que
discute o avanço de tecnologias para as universidades
brasileiras por intermédio da inserção da sociedade
privada, a qual movimenta 60% do dinheiro do nosso
País (40% são constituídos de recursos públicos) e
mantemos uma distância disso. Veja a reforma política
que estamos vivendo... Por que, Senador Cristovam, o
Congresso brasileiro, tendo Partidos de uma fase de
democracia plena em que vivemos, não faz a reforma
política? Por que depender da Presidência da República? Esse presidencialismo imperial não faz bem ao
Brasil; não fará bem a ninguém. Então, acho que V. Exª,
na condição de Líder, saindo da eleição com essa credibilidade perante a sociedade brasileira, muito pode
contribuir para que esta Casa e a vizinha, a Câmara
dos Deputados, tenham responsabilidade e sejam,
de fato, autoras ativas do processo de transformação
da sociedade. Temos de romper com a submissão e a
dependência das ordens do Executivo para a transformação da sociedade. Acho que V. Exª será um grande
defensor desse novo momento. E nada mais temos
a fazer a não ser respeitar idéias como as de V. Exª.
Acho que o Presidente Lula não pode ser vítima de
ﬁsiologismo. Para isso, ele precisa buscar aliados com
credibilidade e responsabilidade. O PDT é um grande
exemplo disso em toda a sua história. Parabéns pelo
pronunciamento de V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Senador Tião, em primeiro lugar, quero dizer que, na minha visão, o Presidente está corretíssimo em chamar,
mas ele deveria dizer: “Eu quero que V. Exªs apóiem
essas medidas que vou mandar, e, por favor, ﬁquem
na Oposição. Fiquem na Oposição, porque eu preciso
de crítica, eu preciso de gente que me alerte. Não posso ter todo mundo aqui, porque aí eu posso perder o
sentido da condução dos negócios de Estado, sentido
esse que é orientado pelo alerta, pela crítica”.
Ele precisa trazer a Oposição para conversar, e
não para ﬁcar – que é a impressão que está passando – pelo ﬁsiologismo. O que está parecendo é que
as negociações são por posições – chamemos assim
–, e não por apoiar tal e tal projeto para o Brasil, mas,
sim, para ocupar tal e tal cargo. Não vou nem usar a
expressão “ﬁsiologismo”, porque ocupar cargos deve
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ser algo normal na política para que se execute um
projeto. Mas qual projeto? Não se vê a discussão de
um projeto. Por exemplo: fazer com que os Fundebs
se transformem de fato num instrumento, aumentando de R$1,2 bilhão para R$8 bilhões ou R$7 bilhões,
que é do que precisam agora. Mais do que isso seria
desperdício. Cadê? Cadê a idéia de federalização da
educação? Ou outra idéia, se não for essa, porque essa
pode não ser a melhor. Falta um debate em torno de
idéias, e não um debate em prol da cooptação.
Quanto a nós assumirmos o nosso papel, estou
de acordo. Nós não estamos cumprindo o nosso papel
aqui dentro. Conversei com o Presidente Renan Calheiros e disse a S. Exª que, no processo de escolha do
Presidente desta Casa, mais importante do que quem
vai para a Mesa, mais importante do que quem vai para
a Comissão é a agenda própria do Senado. Por que só
trabalhamos em função da agenda que vem de fora?
Seja a agenda dos escândalos, seja a agenda das medidas provisórias. Por que não construímos uma agenda própria da reforma política, da reforma tributária, da
reforma de que o Brasil precisa? Segmentamos tanto
este País que não falamos da reforma de que o Brasil
precisa, falamos, corporativamente, de cada uma das
reforminhas de que o Brasil precisa. E vai haver diﬁculdade em casar isso. A reforma política e a reforma
tributária, cada uma separada, no ﬁm, não vão casar.
Porque, ao se fazer uma reforma da educação, pode
faltar dinheiro porque a reforma tributária saiu retirando
dinheiro dos Estados. Falta “a” reforma.
Penso que o Presidente deve conversar com os
Presidentes dos Partidos. Os Presidentes dos Partidos precisam conversar, mas não precisa ser para
entrar, cooptar.
Passo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. V. Exª, como sempre,
profere um discurso inteligente, com conteúdo, profundidade, clareza, de forma didática. Imagino que o que
V. Exª diz deve orientar a Oposição. O Governo quer
cooptar a Oposição a pretexto de garantir governabilidade, como se governabilidade exigisse unanimidade.
Governabilidade não é unanimidade. Governabilidade
sustentada pelo ﬁsiologismo, pelo adesismo fácil, é
uma governabilidade frágil que, certamente, sucumbe
diante do primeiro vendaval de diﬁculdade que possa
abater-se sobre o Governo. Sequer inteligente é cooptar a Oposição neutralizando-a. A Oposição tem de
ser os olhos críticos do Presidente, a alertá-lo para os
eventuais erros.
(Interrupção do som.)
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O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Infeliz a Nação
que não tem uma Oposição aﬁrmativa que investiga,
que denuncia, que critica, que aponta desmandos,
que contribui para que o Presidente da República estabeleça a governabilidade com transparência e com
segurança. Creio que esse é o papel da Oposição
que sabe distinguir os erros dos acertos do Governo
e que tenha preparo para aplaudir o Governo quando
acerta, mas que tenha a ousadia de ser contundente
o necessário quando o Governo erra. É exatamente
isso que V. Exª propõe.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr.
Presidente, gostaria de mais alguns minutos e não
apenas alguns segundos.
Senador Alvaro Dias, V. Exª trouxe um ponto
fundamental. O diálogo deveria ser, Senador Sibá Machado, para que haja governabilidade “para que” e não
governabilidade “como”.
O Presidente não está discutindo conosco, Senador Arthur Virgílio, o “para que” a governabilidade. Ele
está discutindo “ter” a governabilidade. Para continuar o mesmo? Para repetir estes últimos quatro anos?
Para haver um quadriênio igual ao que passou, não
justiﬁca.
Antes de passar a palavra ao Senador Sibá Machado...
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Senador Cristovam Buarque, concedo a V. Exª mais
dois minutos, mas sem direito a apartes, por favor.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Está
bem, Sr. Presidente.
Há uma razão que justiﬁcaria fazer parte do Governo e que é a mais importante para não participarmos. É o fato de muitos Parlamentares, Prefeitos e
dois Governadores nossos dizerem que, sem entrar
no Governo, não terão recursos para governar.
Ora, Senador Arthur Virgílio, se, para exercer o
cargo de Prefeito, com dinheiro da Nação brasileira,
for preciso estar junto do Presidente, esse Presidente
não merece que estejamos lá. Essa justiﬁcativa, para
mim, é o melhor argumento para dizermos que não
devemos ir para lá.
Um Governo em que, para uma Prefeitura receber
recursos, é preciso ter seu Prefeito e o Partido dele
ao lado do Presidente, não merece que estejamos lá.
Lamentavelmente, este argumento é mais forte dentro hoje do PDT: se não entrarmos, ﬁcamos de fora
dos recursos.
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – O
Senador Heráclito Fortes, na sexta-feira, lembrou aqui
que ouviu um reitor que esteve com o Presidente dizer
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que, se não fosse, não teria os recursos de que precisa.
O Senador Heráclito Fortes, que estava aqui presente,
disse isso na sexta-feira. Isso é muito grave.
Essa razão de ir é a melhor razão para não ir. É
ir do ponto de vista da oportunidade, para não chamar
de oportunismo. É melhor não ir do ponto de vista político, do ponto de vista ético.
Ouço o aparte do Senador Sibá Machado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Trinta segundos, Senador. Não vou prorrogar mais
o tempo.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Obrigado,
Sr. Presidente, mas acho importante fazer o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Muito importante.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador Cristovam, neste ﬁnal de semana, tivemos uma
reunião do Diretório Nacional do PT em que esteve o
Presidente Lula. Um dos temas tratados foi exatamente este: como consolidar a coalizão no novo Governo, que Partidos comporão essa coalizão que vai dar
governabilidade ao Presidente Lula no seu segundo
mandato e o relacionamento do Governo com os Partidos da Oposição.
(Interrupção do som.)
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Acredito fortemente que jamais partirá do Presidente Lula
qualquer tentativa de cooptação de qualquer Partido
político. Acredito ainda na impossibilidade de os Partidos de Oposição tratarem desta matéria. Existe, por
parte do Presidente Lula, empenho para que haja diálogo, a ﬁm de que possamos apontar alguns temas
de interesse nacional.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Independentemente do ﬂuxo de divergência com os Partidos
que tenhamos de tratar daqui para frente, que possamos dar celeridade a esses pontos. Acredito que a
preocupação de V. Exª é válida, mas, neste momento,
esclareço que, a depender do debate feito no Diretório
Nacional do PT, este assunto está muito claro de nossa parte. De nossa parte, não partirá jamais qualquer
tentativa, até mesmo porque acredito que não haverá
a menor possibilidade de sucesso a tentativa de cooptar qualquer pessoa e, principalmente, um Partido
da envergadura do PDT, do PSDB, do PFL e de outros
que compõem a Oposição ao Governo Lula.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Quero concluir, Sr. Presidente, com um minuto a mais,
dizendo que o meu Partido, o PDT, vai tomar sua decisão escutando sua Bancada, seu Diretório. Acredito que o melhor caminho, Senador Arthur Virgílio, é
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mantermos a chama de uma alternativa. Para isso é
preciso ser Oposição. Se a maioria decidir que deve
entrar no Governo, eu não vou, por causa disso, sair
do Partido. Mas, por isso, peço àqueles que dentro do
Partido defendem a idéia de ir para o Governo, que
digam que, se o Partido decidir ﬁcar na Oposição, ele
continuarão no PDT.
Gostaria de ouvir essa aﬁrmação dos nossos
Governadores, dos nossos Prefeitos e dos nossos
Parlamentares.
Digo que não devemos ir; eles dizem que devemos. Então, que digamos à opinião pública que vamos
respeitar o que a democracia do Partido decidir.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Aliás, imagino que
o Senador Cristovam se colocaria em dissidência na
hipótese de o seu Partido aderir ao Governo. Se quiser
sair do PDT, se porventura o PDT aderir ao Governo,
é bem-vindo ao PSDB para fazer Oposição.
Sr. Presidente, no período eleitoral, fui, com o
máximo de tato, àquela tribuna dizer que o Governo
tramava tirar da Amazônia a possibilidade da TV digital.
E citei um aviso ministerial, que depois foi desmentido
pela Ministra Dilma, da Casa Civil, foi desmentido por
porta-vozes outros do Governo. Fiquei sem resposta até
o momento, mas eu sabia que o aviso era verdadeiro.
Eu dizia que é como cachorro: tem cara de cachorro,
tem focinho de cachorro, tem cauda de cachorro, late
como cachorro, é cachorro. Então, esse aí tem cara
de aviso, tem número de aviso, tem densidade de aviso, não era uma peça inventada, era um documento
denso, até muito bem feito – com exceção do fato de
que prejudica, e muito, a economia do meu Estado –,
muito consistente tecnicamente. Então, era verdade,
está nos Anais da Casa, a meu pedido.
Desmentiram, e eu sempre disse que a inverdade tem pernas curtas; eu não, minha trisavó dizia
que a inverdade tem pernas curtas. Dois dias depois,
volto com um recorte da Folha on line, de semanas
atrás. No dia em que enviou o aviso, o Ministro Furlan
disse: “Acabei de enviar, para a Casa Civil, o aviso
tratando dos semicondutores da TV digital”. Então, a
Casa Civil não podia nunca ter dito que não sabia de
algo que sabia.
Muito bem, Sr. Presidente, agora vamos ao mais
grave, a Portaria.
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O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EXTERIOR, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Nº 176 – Art. 1º Designar Sandro Meira Ricci, matrícula Siape nº 1377248, Márcia Terezinha Radicchi, matrícula Siape nº
1102721, e Uilton Gutembergue Moreira dos
Santos, matrícula Siape nº 1101617, para,
sob a presidência do primeiro (ou seja, do Sr.
Sandro Meira Ricci), constituírem Comissão
de Sindicância, com sede em Brasília, Distrito Federal, incumbida de apurar, no prazo de
30 dias, o responsável pelo fornecimento de
cópia do Aviso nº 127/GM-MDIC, datado de 6
de outubro de 2006, ao Senador Arthur Virgílio, conforme relatado em seus discursos dos
dias 18 e 19 de outubro de 2006, no plenário
do Senado Federal.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação. – Luiz Fernando Furlan.
Ou seja, o aviso ministerial que não existia, que
poderia ter sido inventado por mim às vésperas de um
pleito, o aviso ministerial que foi desmentido pela Ministra Dilma não só existia – portanto, é real o perigo
que ronda a economia do meu Estado –, como também
está promovendo certa caça às bruxas no interior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
Para começar, eles não sabem sequer se quem me
deu o aviso pertence aos quadros do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eles não sabem.
Fui Ministro de Estado e não vou diz quem foi que me
deu. Vou agir como um bom jornalista. Não tenho que
citar minha fonte.
O fato é que duas coisas estão provadas: primeiro, o Governo faltou com a verdade ao desmentir
algo que havia, que era real, que era palpável para
não perder votos aqui ou acolá, e eu avisei, daquela
tribuna, que isso poderia estar acontecendo; segundo, o caráter inquisitorial. Ou seja, nós temos que
saber... Volto a dizer: essa história de “debato aqui,
debato no Congresso”, para mim tudo é tolice mesmo. Eu discuto pauta de Brasil com o Presidente
da República, com os seus líderes, onde quer que
queiram, desde que a pauta seja concreta. E não
tenho a menor satisfação a dar a ninguém quanto
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ao caráter ﬁrme da minha posição de oposicionista.
Desaﬁo, aliás, alguém dizer que fez mais do eu ao
longo desses anos do governo do Presidente Lula!
Ninguém fez; esse é um fato.
Muito bem, o que emperra a minha disposição?
Eu perceber o caráter autoritário contra a imprensa,
eu perceber as tentativas de cercear a imprensa – a
cada momento que o Governo pode teorizar, ele teoriza contra a liberdade de imprensa –, e agora a perseguição! Desmentiram – isso é grave – uma verdade
por mim colocada da tribuna. E lá vem a inquisição:
querem saber agora quem é o bode expiatório, porque o que importa mesmo é saber quem foi que me
passou o aviso, esse aviso que foi desmentido, que
não existia. Se não existia, como alguém me passou?
Então, é o aviso fantasma ou aviso verdadeiro. Era
fantasma para quem queria ganhar votos, e verdadeiro porque não falto com a verdade. Esse aviso está,
talvez, levando à punição de alguém, se eles saírem,
na perseguição deles, dos quadros do Ministério do
Desenvolvimento.
Que ﬁque feito o registro, Sr. Presidente. E faço
um alerta ao embevecido povo do meu Estado: eu avisei que é mais suave se cair das nuvens – e quem diz
isso é Machado de Assis – do que do 3º andar. Quando
caímos das nuvens, pisamos no chão duro da realidade
e pronto. Quando alguém cai do 3º andar, arrisca-se a
fraturar a coluna, arrisca-se a morrer.
Então, digo ao meu querido povo do Amazonas que tudo o que falei era verdade, tudo para o
que alertei era real, tudo o que preveni era absolutamente consistente com a realidade dos fatos.
O aviso que não existia existe sim! Aquele que eu
li é verdadeiro, e é tão verdadeiro que estão agora
querendo saber quem passou esse aviso para as
minhas mãos. Está aqui agora uma inquisitorial portaria do Ministro Furlan, louco para punir alguém,
louco para achar o bode expiatório. Mas o que
está em perigo mesmo é o meu Estado, a partir da
ameaça que ronda sobre a sua economia, a partir
da ameaça clara sobre o principal pólo do Pólo Industrial de Manaus, que é o pólo eletroeletrônico,
responsável por metade dos empregos gerados no
Parque de Manaus e responsável por mais de 60%
do faturamento, que, este ano, será brilhantemente
de US$22 bilhões.
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Quero avisar ao Ministro Furlan, já que estamos
falando de aviso ministerial, que eu estarei atento. E
se há algo que emperra a perspectiva do diálogo comigo é o caráter ditatorial, porque eu sempre digo:
ditadura nem se eu for o ditador; ditadura, para mim,
não serve nem se eu for o ditador, muito menos se for
o outro; não serve se for eu. Eu recuso. Não aceito se
for qualquer outro. Eu rejuvenesceria a ponto de voltar
ao combate que me fez lutar contra a ditadura anterior
por 21 anos. Não aceito.
Então, aqui está: inquisição, como tenho denunciado seguidas vezes, quando se pensa em cercear,
a pretexto de democratizá-la, os caminhos e os limites, que não devem existir, da imprensa brasileira.
Imprensa – eu sempre repito a Suprema Corte Americana – não tem de ser justa, tem de ser livre. Se a
imprensa publicar algo a meu respeito que não me
agrade, eu tenho os caminhos judiciais cabíveis. Eu
não sou obrigado a aturar tudo o que a imprensa diz.
Eu posso, um dia, resolver não aturar. E aí chamo o
advogado e processo no cível, no criminal. Ou seja,
o jornalista não é um ser imaculado, um ser acima do
bem e do mal, que o que diz vale. Não. Se eu achar
que não vale, eu vou à Justiça contra ele. Eu não
posso é impedir que ele diga. Ou seja, se ele quiser
me difamar, que o faça. Depois, ature os processos
que eu vou mover. Agora, eu silenciar o jornalista?
Não. Ele diz tudo o que ele quiser dizer a meu respeito. Depois, eu vou agir da maneira que eu achar
que convém à defesa da minha honra.
O que prega o Governo é uma outra coisa: é
entupir de rádios os sindicatos; televisões para gru-
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pinhos, para ONGs – estamos vendo o escândalo
das ONGs grassar de maneira grave –, e esse viés
autoritário. Falavam tanto em um terceiro turno nosso. Terceiro turno nosso... Se eu tivesse disposição
de terceiro turno, eu não teria entrado em um avião
com o Presidente para ter com ele o diálogo tão amável que tive. Quem está disputando terceiro turno é o
Presidente do PT, Marco Aurélio Garcia, que se acha
no direito de, todos os dias, dizer uma coisa dura a
respeito da imprensa, porque não se conforma com
a liberdade de imprensa.
E aqui nós estamos. Estão querendo pegar um
funcionário qualquer e, quem sabe, demiti-lo, imaginando que, com isso, resolveriam o problema. Para mim,
o problema não se resolve com a demissão ou com a
não demissão do funcionário fulano ou da funcionária
beltrana. Para mim, resolve-se isso com o Governo
se pronunciando com clareza – e não o fez até hoje
– sobre que intenção real tem sobre a TV digital e a
fábrica de semicondutores no meu Estado. Estou aqui
para isso, e vou cumprir, com toda aplicação, com o
meu dever.
Sr. Presidente, já estou até com medo de dar o
nome da pessoa que me fez o e-mail; então, vou cortar o nome da pessoa e vou pedir que seja publicado
só o decreto nos Anais da Casa.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Da forma que V. Exª encaminhar, será publicado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcelo
Crivella, pela Liderança do PRB.
V. Exª terá 5 minutos para se pronunciar.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Não são dez minutos, Sr. Presidente, para falar pela
Liderança?
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– São 5 minutos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de abordar o tema
do comércio e da integração da nossa América Latina,
razão pela qual estive em Bogotá, no antepenúltimo
ﬁnal de semana, com Parlamentares, Deputados e Senadores de 22 Países, como Canadá e Argentina.
Vivemos, na América Latina, uma das mais graves crises sociais da nossa história, determinada por
índices sem precedentes e por longo tempo de desemprego aberto e de subemprego. Nossos sistemas
democráticos, resgatados a duras penas a partir dos
anos 80, têm estado sob forte tensão das crises sociais,
levando a soluções políticas às vezes traumáticas, em
face da incapacidade revelada pelos nossos sistemas
econômicos de dar resposta a legítimas demandas de
progresso material de nossos povos.
O receituário de políticas econômicas a que temos sido submetidos nas duas últimas décadas revela-se claramente insatisfatório como suporte para
o desenvolvimento. Temos tido taxas de crescimento
medíocres, condicionadas por uma agenda comum
de extremas restrições monetárias e ﬁscais, das quais
somente escaparam, mais recentemente, os Países
que, por algum caminho, procuraram superar o marco neoliberal. Estes, sim, estão crescendo mais vigorosamente. Devem nos inspirar em nossas escolhas
mais abrangentes.
A estabilização permanente da democracia em
nossos Países depende, a meu juízo, do desenvolvimento acelerado, não como abstração econômica,
mas como instrumento de construção do estado de
bem-estar social e da própria democracia social. Queremos para os nossos cidadãos o que foi conquistado
no pós-guerra por outros povos civilizados em termos
de bem-estar básico, em termos de segurança social
e individual, em termos de possibilidade de realização
material e espiritual. Nossos povos têm esperado longo tempo por isso, e se nossas elites políticas forem
incapazes de lhes dar respostas dentro da democracia, corremos o risco de aventureiros o fazerem fora
da democracia.
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Permita-me, agora, abordar mais detalhadamente
a questão do comércio e da integração regional. Vejo
a integração econômica como um imperativo do nosso
desenvolvimento, mas não vejo o livre comércio como
um instrumento direto de integração, sobretudo nos
estágios iniciais desta última. Aliás, nossos povos perceberam bem isso. Rejeitaram a Alca tal como havia
sido proposta, e rejeitaram porque perceberam que um
tratado de livre comércio entre Países com situações
econômicas e tecnológicas assimétricas não leva ao
desenvolvimento comum, mas, sim, à cristalização de
diferenças de capacidade produtiva, de tecnologia e
de renda.
No âmbito sul-americano, o Mercosul tem sido
uma experiência vitoriosa de integração pelo comércio, mas, neste caso, seus dois principais parceiros,
o Brasil e a Argentina, apresentam níveis similares
de desenvolvimento econômico e tecnológico. Assim
mesmo, temos de reconhecer que há necessidade de
avanços para uma efetiva integração, notadamente no
sentido da especialização industrial entre os Países,
já que, do contrário, o que estaremos trocando crescentemente não passarão de isenções tributárias de
exportação, e não produtos diferenciados pela tecnologia e pela produtividade.
Não obstante, entendo que a integração econômica é o nosso destino. Por razões geográﬁcas e
geopolíticas óbvias, deveria começar pela América do
Sul, estender-se para a América Latina e, no futuro,
abarcar todas as Américas. É necessário que a América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá tenham
uma visão generosa desse processo, na medida em
que uma precipitação no seu encaminhamento, como
foi o caso da Alca, levar-nos-ia – a nós, Países em
desenvolvimento – possivelmente a um retrocesso
ainda maior nas nossas condições econômicas. Nesse sentido, o livre comércio seria o último passo a
dar numa longa caminhada de integração econômica.
Nesse caso, o melhor que a América do Norte poderia
fazer para nos ajudar seria abrir unilateralmente seu
mercado para nossos produtos e serviços, como no
passado muitos de nós ﬁzemos para seus próprios
produtos e serviços.
A inspiração, Sr. Presidente, vem da Europa Ocidental, não da União Européia, no seu estágio ﬁnal de
união política sob marco neoliberal, mas da Europa
inicial dos seis do Mercado Comum Europeu, que promoveu uma efetiva integração econômica entre seus
membros antes de partir para o livre comércio regional.
Sim, porque dois acordos de integração precederam
o Tratado de Roma de 1958. Primeiro, o Acordo do
Carvão e do Aço, que estabeleceu os alicerces para
a especialização e integração das indústrias básica e
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energética sob planejamento público; segundo, a EPU,
ou União Européia de Pagamentos, que estabeleceu
uma moeda comum contábil para facilitar o intercâmbio regional sem necessidade de dólar – na época,
extremamente escasso.
Foi a partir desses alicerces que se construiu
o Tratado de Roma, que, em si mesmo, também se
estendeu para muito além de um simples tratado de
livre comércio. Além disso, desenvolveu-se pelo lado
privado uma macroespecialização industrial, pela qual
a Alemanha e, parcialmente, a França tornaram-se fornecedoras de bens de capital para o bloco, abrindo,
em contrapartida, seu mercado para os produtos primários e bens de consumo dos parceiros. Com isso,
as trocas internas crescentes no Mercado Comum
Europeu, chegando a mais de 60% de seu comércio
exterior, foram uma efetiva contribuição ao aumento
de produtividade, ao desenvolvimento tecnológico e
ao crescimento da renda. Mas algo que está quase
esquecido nesses tempos neoliberais é que o Mercado Comum Europeu estabeleceu também um marco
para o desenvolvimento social dos Países membros.
Um capítulo dos três que compõem o Tratado de Roma
trata especiﬁcamente disso. E determinou-se que as
condições sociais obrigatórias para o bloco deveriam
seguir o padrão ﬁxado pelo País que estivesse mais
avançado, ou seja, obrigou a uma uniformização por
cima das regras sociais, em especial as trabalhistas e
previdenciárias. Comparem isso, agora, com as normas
previstas na rejeitada Constituição da União Européia,
propondo a remoção de qualquer obstáculo legal ao
mercado livre, e veremos como a própria Europa Ocidental está regredindo socialmente, ao mesmo tempo
em que tenta nos impor o padrão neoliberal que nega
a sua própria constituição social e política histórica.
Não nego a necessidade de altos padrões de
competitividade e de eﬁciência econômica para participar do mundo comercialmente globalizado. Contudo, que isso seja fruto da especialização industrial e
das conquistas tecnológicas, e não do dumping ﬁscal
e do dumping social. Sem isso, o projeto de integração econômico será um projeto das elites econômicas internacionalizadas e das tecnocracias do nosso
Continente, e não um projeto dos nossos povos em
benefício de todos.
Se o marco inicial da integração das Américas
for o Mercosul, expandido para a América do Sul, podemos imaginar uma seqüência de etapas que facilitariam o processo, inspirando-nos, como dito acima,
na experiência do Mercado Comum Europeu.
(Interrupção do som.)
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Partiríamos de uma moeda contábil comum, seguindo-se um programa comum de especialização da indústria básica sobretudo de energia e logística, assim
como de macroespecialização industrial e privada, com
o Brasil e Argentina como fornecedores de bens de capital, e os demais Países como supridores sobretudo
de bens de consumo e produtos primários. Haveria,
naturalmente, alguma sobreposição, mas isso existiu
também na Europa Ocidental, o que não impediu o
avanço da integração econômica.
Um estudo detalhado e justiﬁcado dessas etapas
foi feito pelo economista brasileiro José Carlos de Assis em tese de doutorado, defendida junto a Coppe/
UFRJ, e que será brevemente publicada em livro sob
o título Plano Inca.
Note-se que já estão em curso iniciativas de integração de infra-estrutura energética e logística entre
Países da América do Sul, faltando apenas sua articulação num programa mais abrangente e, sobretudo,
a formulação clara de um sistema de ﬁnanciamento
estável via um orçamento comum, arbitrado por uma
autoridade também comum.
Mais importante, Sr. Presidente, é que o Ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mantega, propôs
uma moeda contábil comum a partir da expansão
do já existente CCR, Convênio de Crédito Recíproco, que pode dar um tremendo impulso no comércio regional.
A moeda contábil, de acordo com o economista
acima citado, poderia ser também base de ﬁnanciamento dos programas de infra-estrutura, notadamente em sua parte ﬁnanciada por recursos locais. Nesse
sentido, seria base também para futura organização de
um banco central sul americano, que desempenharia,
para a região, as funções de um FMI voltado também
para o desenvolvimento, e não apenas para o equilíbrio
comercial externo dos Países membros.
Sr. Presidente, não devemos ter medo de ousar.
Como políticos, com responsabilidade de deﬁnir soluções para as graves questões sociais do Continente,
temos de pensar o futuro, pois, do contrário, estamos
condenados a repetir permanentemente o passado.
Entendo que chegou o momento de a América Latina e a América do Sul pensarem com seus próprios
recursos intelectuais e políticos as opções que estão
a sua frente. O receituário que nos tem sido imposto
de fora para dentro está nos mergulhando numa crise
social sem fundo, que ameaça, como já disse, nossa
estabilidade política e democrática.
Convido os senhores a olharem para dentro de
nossos Países sem preconceito de espécie alguma. O
que vemos? Taxa de desemprego aberto de mais de
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10%. Taxa de subemprego às vezes acima de 20%.
Grande desalento em amplas faixas da população,
que desistiram do mercado de trabalho.
(Interrupção do som.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, em um minuto, concluo.
Somos Países pobres e, assim mesmo, nos damos ao luxo de abrir mão de mais de um terço de
nossa força de trabalho, alijando-a do sistema produtivo. Isso causa problemas de ﬁnanciamento ﬁscal e
previdenciário.
Como conseqüência, impõem-nos draconianos
ajustes ﬁscais e monetários que inibem ainda mais o
sistema produtivo e o desenvolvimento. Obviamente,
a repetição recorrente desse sistema não nos levará
a lugar algum. Ou melhor, nos levará ao desastre social e político, que alguns dos nossos Países já experimentaram.
Vamos, pois, tentar uma saída. O caminho, a
meu ver, é a integração econômica pela via da especialização, do planejamento público da infra-estrutura
energética e logística e da uniformização social “por
cima”, a ﬁm de fazer desse projeto um projeto de nossos povos, e não apenas de nossas elites. Ousemos.
É o mínimo que nossos povos poderão esperar de
suas elites políticas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Marcelo Crivella, o Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias, Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Marcelo Crivella.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Antero Paes de Barros, que dispõe de vinte minutos. Em seguida, para uma comunicação urgente,
o Senador Antonio Carlos Magalhães.
Com a palavra o Senador Antero Paes de Barros.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal Folha
de S.Paulo do dia 25 de novembro traz reportagem
do jornalista Kennedy Alencar, com o título: “PT tentou
copiar suposto acerto de Maggi com Vedoin”.
Segundo revela o jornalista, o Deputado Federal
Carlos Abicalil (PT-MT) procurou o Presidente do PT,
o “aloprado” Ricardo Berzoini, em agosto, e disse ter
sido informado de que o Governador Blairo Maggi
havia pago Vedoin para que este desse uma entre-
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vista à revista Veja, acusando-me de envolvimento
com a fraude das ambulâncias superfaturadas.
A matéria da Folha de S.Paulo me deixou com
alma lavada. Primeiro, por ser feita por um jornalista com
bom trânsito no Palácio do Planalto, que faz a cobertura
diária do Palácio do Planalto, e, portanto, respeitado
como jornalista e pelas fontes que possui. Segundo,
porque ela conﬁrmou que a denúncia publicada contra mim foi fruto de uma armação entre o Governador
Blairo Maggi e a família Vedoin, como, aliás, eu vinha
dizendo desde que a denúncia surgiu na revista Veja,
em 20 de agosto. Além disso, ela me deixa à vontade
para pedir o aprofundamento das investigações na CPI
dos Sangessugas, a ﬁm de comprovar, de um lado, a
minha inocência, e, de outro, a relação promíscua entre o Governador Blairo Maggi e a Planam.
Faço aqui um parêntese para lembrar que no dia
em que saiu a matéria na revista Veja dei entrevista à
imprensa brasileira – o primeiro órgão a me entrevistar
foi a rádio CBN –, e no primeiro dia útil seguinte – a
revista circulou no domingo –, na segunda-feira, antes
do encerramento do expediente, protocolei um pedido
no Ministério Público Federal para que fosse revogado
o benefício da delação premiada para os Vedoin.
Assegurava que, para eles dizerem aquilo, eles
tinham comercializado aquele depoimento. Se eu não
tinha as provas dessa comercialização, tinha as provas
da minha consciência.
Nunca tive relação com essa máﬁa, nunca estive
relacionado com eles. Sou caçador de “sanguessugas”.
Essa era uma resposta ao fato de o meu programa eleitoral, desde o primeiro dia, ter identiﬁcado com muita
clareza que o meu adversário, o Governado Blairo, este
sim, tinha o apoio de todos os “sanguessugas”. E faço,
dentro deste parêntese, uma reclamação da CPI, porque, assim que esse depoimento vazou, o Presidente
da CPI, casualmente um quadro do PT do Rio de Janeiro, que até considero que vinha e vem realizando
um bom trabalho, apressou-se em designar relator para
apurar o meu caso. Sofri a campanha inteira, e nada
foi apurado, até hoje. Não se toca mais no assunto. Na
mesma época, protocolei um documento na CPI, que
não teve a atenção da imprensa brasileira, provando as
relações ﬁscais entre o Governador de Mato Grosso,
Blairo Maggi, e a Planam. S. Exª deu incentivos ﬁscais
para a empresa dos “sanguessugas”, e só para ela,
isenção do IPVA para a venda de ambulâncias. A Planam passou a ter isenção em Mato Grosso. Comprava
as ambulâncias no Estado e vendia no Brasil inteiro. A
empresa, que era isenta do imposto em Mato Grosso,
recebia de prefeituras do Brasil inteiro. Isso está documentado na CPI dos Sanguessugas. Não sei por que
o Governador Blairo Maggi não é investigado, não é
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chamado. A boa democracia é aquela em que todos os
homens públicos podem ser investigados. Não tenho
nada contra me investigarem. Tenho tudo contra não
investigarem alguns que se julgam acima do bem e do
mal. In dubio, no processo da investigação, é em favor
da sociedade. Não pode ser de forma diferente.
Todos sabem que eu enfrentei as máquinas públicas do Governo Federal e do Governo de Mato Grosso
na última campanha eleitoral. Uniram-se para me derrotar nas urnas os caciques do PT e o homem mais
rico do meu Estado, o atual Governador, contra quem
disputei a eleição. O que eles não sabiam é que, desde que aceitei disputar a eleição, eu sabia que seria
uma eleição muito difícil, porque havia diante de mim
uma montanha de dinheiro.
Deus, minha família, meus amigos e meus correligionários sabem o que sofri com a campanha sórdida
montada a partir da denúncia falsa e mentirosa dos
Vedoin. Eles não apenas deram entrevista à Veja como
também mentiram ao Ministério Público e à própria
CPMI, aliás, à Justiça Federal e à própria CPMI.
A partir da Veja, tive de lutar para manter elevada a moral do meu Partido e para continuar com uma
campanha eleitoral difícil.
A falsa denúncia resultou em uma avalanche de
notícias plantadas na imprensa do meu Estado, e algumas até na imprensa nacional, para tentar envolver
o meu nome no esquema das ambulâncias superfaturadas.
Não me esqueço, não me esquecerei jamais do
apoio que tive do meu Partido, do meu Presidente Tasso
Jereissati e do meu Líder e amigo Arthur Virgílio. Mas
esse apoio não era suﬁciente para me tirar do verdadeiro inferno que se formou a partir dessa armação.
Perdi a eleição, fato absolutamente normal. Não
foi a primeira que perdi. Mas não esmoreci, não entreguei os pontos, resisti às calúnias, injúrias e difamações. Saí de cabeça erguida, disposto a provar a
verdade. A Folha de S.Paulo vem agora me ajudar
a pôr a limpo a trama montada por Blairo, a Planam
e o PT. Será que não está aí a verdadeira origem do
apoio do Blairo ao PT no segundo turno? Será que não
foi um ato ilícito o que uniu Blairo a Lula no segundo
turno, quando todo o agronegócio brasileiro, de que o
Blairo se dizia representante, estava em uma posição
diferente daquela?
Vou sugerir à CPI algumas providências, não
tenho como não fazê-lo. Não tenho vocação para Pilatos: não lavarei as mãos jamais. Vou sugerir à CPI a
convocação do Deputado Carlos Abicalil e a quebra do
sigilo telefônico dele. Ele tem muito a contar à CPI e ao
País sobre a venda do dossiê pelos Vedoin. O Brasil
precisa saber esta verdade. Aliás, a CPI já identiﬁcou

NOVEMBRO
2006
Novembro de 2006

– antigamente, ensinavam Lógica no colégio, antes até
do Segundo Grau – mais de 20 telefonemas naquele
período das negociações do dossiê entre o Deputado
Carlos Abicalil e os aloprados.
É preciso que a CPI quebre o sigilo telefônico
do mandato inteiro do Abicalil, porque ele está dizendo que estava conversando sobre Banco do Brasil,
sobre situações do Governo Lula. Então, quebra o
sigilo de todo o período em que essas pessoas estavam no Governo Federal, para vermos se existe essa
freqüência de ligações. Se não tiver, será um indício
fortíssimo de que estava ali um homem, um quadro,
um aparelho importante do partido, para tentar fraudar as eleições. E não venham com essa de que isso
foi coisa de aloprado – aliás, de aloprado, sim –, mas
estava com a vitória tranqüila. Não era verdade. Tanto
é que acabou tendo segundo turno. O que eles tentavam era recuperar São Paulo e ainda vencer a eleição
no segundo turno.
Eu fui a primeira vítima, mas tenho certeza de que
fui o responsável por ter alertado o Brasil. Foi a minha
denúncia no Ministério Público pedindo a revogação da
delação premiada dos Vedoin que possibilitou o grampo
legal e a constatação de que eles tentavam e continuavam a operar a venda de dossiês neste País.
Como agora, lá, no Conselho de Ética da Câmara
dos Deputados. Ele foi lá e absolveu um dos maiores
bandidos da República, infelizmente Deputado Federal do meu Estado, Deputado Pedro Henry. As provas
existem aos borbotões e os Vedoin foram lá, como
conseqüência desses patrocínios para inocentar esse
Parlamentar no Conselho de Ética.
Na última sexta-feira, ﬁz aqui reparos à CPI por
não ter ouvido sequer um Deputado acusado. Precisamos acabar com isso no Congresso Nacional e
precisamos fazer a crítica, a autocrítica e a crítica da
crítica. Não é bom para o Senado e para a Câmara dos
Deputados que uma CPI, com os poderes que tem, ao
constatar cheiro e indícios de irregularidades, mande
para o Conselho de Ética das duas Casas, como se ela
tivesse feito um belíssimo papel. Não. Ela tem poderes
para prosseguir a investigação. Por que não chamar
o parlamentar, por que não exigir a quebra do sigilo
dos parlamentares? Por que esse farisaísmo de quem
escolheu a vida pública ter direito a sigilo? O homem
público não deve ter direito a sigilos. Ao ser público, ele
já fez a opção pela vida pública e não tem por que a
CPI não aprofundar essas investigações; não tem por
que mandar agora esses documentos para a Câmara
dos Deputados, que não tem esse poder, para ver as
ligações, para aprofundar as investigações, para ver a
conta-corrente desses artistas. Não é possível.
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Concedo aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – V.
Exª tem absoluta razão. Há um projeto meu há muito
tempo, que prevê que toda pessoa que entra na CPI
tem de abrir seu sigilo. Assim, teremos CPIs sérias.
Mais ainda, todo parlamentar que for para a CPI tem
de abrir seu sigilo, bem como todos os membros da
Comissão de Orçamento. Isso deveria ser algo claro,
objetivo do Congresso Nacional. V. Exª está realmente
tratando desse assunto com muita propriedade, como
de hábito, mas dou essa contribuição para ver se a
Mesa faz andar esse projeto.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB
– MT) – Agradeço a contribuição de V. Exª. Acho que
é uma necessidade que isso ocorra, mas, tão necessário quanto isso, será, na minha avaliação pessoal,
o ﬁm dos sigilos bancário, telefônico e ﬁscal de todos
os integrantes do Parlamento Brasileiro.
A CPI está fazendo vista grossa a muitas coisas
e precisa aprofundar essas investigações. Estou certo
de contar com o apoio da Oposição para acabar com
essa pusilanimidade de não se investigar parlamentar. Não posso concordar com a impunidade que se
anuncia.
Além do Deputado Abicalil, a CPI deve ouvir também o Senador Aloizio Mercadante, por convite ou por
convocação. Falo disso com tristeza.
Lembro-me de um episódio, Sr. Presidente, quando o caseiro Francenildo me procurou em meu gabinete, quando tivemos oportunidade de, não tendo tempo
para fazer a apuração, eu estava de viagem, passar o
caseiro para conversar com uma jornalista do jornal O
Estado de S. Paulo. Lembro-me muito bem de ter dito
a ele que só dissesse a verdade. Sou jornalista. Nunca
aceitei comprar prova, ainda que fosse verdadeira. Aí,
depois de bisbilhotarem a conta do caseiro, depois de
cometerem um crime de Estado contra o caseiro, depois de o Lula perguntar “Quem é esse caseiro para
falar do Dr. Palocci?”, comemoraram aqui, no Senado,
porque haviam encontrado alguns mil reais na conta
do caseiro. Comemoraram como se isso fosse coisa
da Oposição. Sejamos sinceros: comemoraram como
se fosse coisa do meu Gabinete. Quebraram a cara.
Não existe adversário meu na vida política que tenha
marca nas costas. Adversário meu pode ter marca,
sim, no peito, de frente; nunca pelas costas. Fiquei
triste por dois motivos. Primeiro, porque trabalharam
com a mentira; segundo, porque, sinceramente, não
esperava esse comportamento de dois Senadores da
República – do Senador Aloizio Mercadante e da Senadora Ideli Salvatti.
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O Senador Aloizio Mercadante e a Senadora Ideli
Salvatti!? Quem aﬁrma isso não sou eu. Foi o Senador Aloizio Mercadante que deu esse depoimento na
Polícia Federal, dizendo que se reuniu com Osvaldo
Bargas e com o Expedito Machado, para orientarem
o PT quanto ao que deveriam perguntar aos Vedoin.
Não informaram isso nem à Comissão Parlamentar
de Inquérito, nem ao Conselho de Ética do Senado!
Os Vedoin dariam entrevista e seriam ser ouvidos no
Conselho de Ética do Senado, e os aloprados se reuniram aqui com dois dos mais ilustres e importantes
representantes da Bancada do Governo! Não vou levar
isso para a Casa. Essa corda eu estico.
Vou representar ao Conselho de Ética, para que
apure se é ético esse comportamento do Senador
Aloizio Mercadante e da Senadora Ideli Salvatti. Insinuaram: “Estão pedindo agora ao Antero que vá para
cima”. Ninguém pede nada a mim! Faço as coisas com
a minha convicção absoluta! A minha convicção é a de
um homem que acaba de perder a eleição. A minha
convicção é a de um homem que a partir do dia 1º de
fevereiro não terá absolutamente nenhuma imunidade.
Podem caluniar-me, pois não sou inatacável, tanto que
me atacaram durante a campanha eleitoral. Mas, com
consistência, podem usar o direito de espernear que
não vão conseguir me atingir.
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador,
ao ouvir o pronunciamento de V. Exª – eu estava meio
distraído –, ﬁquei preocupado. V Exª está dizendo que
a reunião citada no depoimento do Senador Aloízio
Mercadante seria para orientar o que seria perguntado
a Luiz Antonio Vedoin?
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB
– MT) – Foi o Mercadante que disse isso. Não fui eu,
não; estou só repetindo.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não; pelo
que me consta, o depoimento trata de outra coisa. A reunião que ia ouvir Vedoin era do Conselho de Ética.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Sim, do Conselho de Ética.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Mas o
Conselho de Ética não trata absolutamente dos assuntos que seriam da CPI. O Conselho de Ética não
vai tratar dos assuntos da CPI. Não trataria disso. Se
eles foram lá para dizer que tinham alguma informação
nova a respeito do caso que gerou a Operação Sanguessuga, isso não poderia ser tratado no Conselho
de Ética, absolutamente. Penso que, talvez, haja um
entendimento diferenciado do que é o depoimento do
Senador Aloizio Mercadante na Polícia Federal, mas
o que me consta – eu posso estar enganado – é que
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não tem absolutamente nada a ver com o Conselho
de Ética, que, aliás não trata dessas matérias. Trataria
da CPI. Como eu estava nos dois casos, vou consultar
agora cópia do depoimento e poderei, com certeza,
esclarecer a V. Exª que não se trata desse assunto.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT)
– Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Sibá Machado. V. Exª sabe o respeito e o carinho que tenho por
V. Exª; trato-o até de “meu roqueiro”, dadas suas aptidões com a música. Mas quero dizer, com sinceridade,
que foi dada informação incorreta a V. Exª ou à Polícia
Federal. Essas duas informações existem. Se existe a
de V. Exª, existe também a da Polícia Federal em uma
matéria, que eu queria que V. Exª lesse, da jornalista
Sônia Filgueiras, no jornal O Estado de S. Paulo, que
já foi objeto, inclusive, de meu pronunciamento nesta
Casa. Segundo a matéria, Oswaldo Bargas e o Expedito Machado reuniram-se com o Senador Aloizio
Mercadante, que convidou para essa reunião a Senadora Ideli Salvatti. Eles orientavam como o PT deveria
se comportar, para extrair do Vedoin informações que
pudessem interessar evidentemente ao PT.
Sr. Presidente, quero dizer, com muita sinceridade,
que está longe de alguém precisar sugerir-me a defesa
da minha honra. A minha honra, vou defendê-la até o
ﬁnal, com mandato ou sem mandato. Só há uma pessoa que consegue desmerecer a nossa honra: somos
nós mesmos, quando erramos. Quando não erramos,
ﬁcamos em paz com a consciência e tocamos a vida
para frente, na apuração da verdade.
Não pensem que ﬁco satisfeito ao protocolar essas representações perante a Mesa do Senado ou a
Presidência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Não ﬁco, porque não espero esse comportamento
dentro desta Casa. Vou deixar o Senado, mas gosto
do Senado. Aqui é a Câmara mais alta do País e, deﬁnitivamente, as pessoas precisam aprender algumas
lições. Provas existem ou não existem, provas não se
compram, e os aloprados do PT, ainda que contem
com o auxílio da fortuna do Governador do meu Estado, jamais conseguirão atingir a minha honra.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Nossos cumprimentos ao Senador Antero Paes de
Barros.
Passamos a palavra, para uma comunicação
inadiável, ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
há dias, ﬁz críticas tenho certeza que construtivas ao
Conselho Nacional de Justiça, com a autoridade de
quem trabalhou intensamente para sua criação. E que
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o Conselho Nacional de Justiça não vem correspondendo ao que dele esperava a sociedade brasileira e,
em particular, a Ordem dos Advogados.
O Corregedor do Tribunal achou por bem distribuir
uma nota em resposta às minhas críticas. Não respondeu nada, Excelência. Mas eu trouxe hoje aqui, para
passar à mão da Presidente Ellen Gracie, fatos graves
que envolvem o Conselho Nacional de Justiça.
Há o caso, por exemplo, de um advogado – o
Conselho já tem conhecimento desse assunto – que
aceitou a causa de um cliente. Esse cliente depositou
na conta do advogado – aqui está o comprovante do
depósito feito na conta bancária –, e ele, com outra
pessoa mais íntima ainda do Corregedor, passou a
advogar para o lado contrário. Aqui está a procuração
com os nomes. Em atenção ao Conselho, não vou ler
os nomes, mas é algo gravíssimo.
Como ele disse que está tudo sendo apurado, eu
trouxe também um telegrama de um juiz para o Conselho – vou mandar entregá-lo também à Presidente
Ellen -, dizendo que até agora não foi apurada coisa
alguma de mais de dez denúncias de um juiz sobre o
Conselho Nacional de Justiça.
Devo dizer que não vou condenar que se dê jetom
a conselheiro que não tenha cargo, porque, realmente,
aí é necessário. Entretanto, não sou favorável, de modo
geral, à tese de dois meses e mais 18 ou 20 dias de
férias para os juízes. O que é mais grave: permitir que
essas férias sejam trocadas, muitas vezes, por dinheiro,
por remuneração. Isso, evidentemente, não é correto,
porque se as férias são por causa do excessivo trabalho, por que então não dar o descanso completo a
esse juiz? Ele troca, não toma as férias e recebe. Isso
não é do Conselho Nacional da Justiça.
Sr. Presidente, este assunto é grave. Está aqui.
Vou enviar, com uma carta respeitosa, à Presidente
Helen Grace, que é, sem dúvida, uma das ﬁguras melhores do Judiciário nacional em todos os tempos. Isso,
entretanto, não me faz que aceite sempre seus argumentos, como nem sempre ela aceita os meus.
De modo que, nesta parte, estamos divergindo.
Acho que ela deve ser mais ﬁrme e obrigar o Conselho
a trabalhar mais. Existem conselheiros notáveis, são
todos muito bons, mas é preciso haver comando, e o
Conselho não está com o comando porque a Presidente Helen Grace tem muitos afazeres no Supremo
Tribunal e passa para o Corregedor todos os casos que
ele engaveta, como era de hábito no passado.
De modo que, dito isso, quero que V. Exª me dê
oportunidade para falar sobre dois ou três pontos.
É o Tribunal de Contas da União, é o Ministro
Nardes que diz: “Dinheiro de tapa-buracos foi jogado
na sarjeta.” Todos nós falamos aqui, inclusive V. Exª,
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muitas vezes, que essa operação tapa-buraco era para
dar dinheiro aos empreiteiros que passavam para o
PT. Isso se veriﬁcou e se perderam milhões e milhões
– seiscentos e tantos milhões! – com os empreiteiros.
Não se perdeu de todo porque alguns petistas se beneﬁciaram desses recursos. Essa é uma tristeza para
o nosso País.
Venho dizer a V. Exª o que ontem O Globo, com
tanta propriedade, disse: “Ministério tem 12 servidores para ﬁscalizar quatro mil ONGs”. ONGs que deram dinheiro para a campanha dos petistas. E aqui
vejo uma vítima, embora seja do Governo, na ﬁgura
desse notável Senador Garibaldi Alves, que também
foi vítima dessas ONGs, como eu na Bahia, como o
candidato José Jorge em Pernambuco. Mais de 90%
dessas ONGs são indignas de receberem o dinheiro
público, mas recebem, e o dinheiro público, até mesmo
da ONG para combater o câncer – ah, que crueldade!
– foi roubado.
Ah, Sr. Presidente, este Brasil não pode continuar assim. Daí por que O Globo fez uma reportagem
completa, cujo título diz: “Só não desvia dinheiro hoje
quem não quer”. Realmente, neste Governo, só não
desvia dinheiro quem não quer, mas infelizmente muitos estão querendo. Então, os desvios têm sido muito
grandes.
Eu, como V. Exª, Sr. Presidente, tenho o dever
de vir a esta tribuna chamar a atenção do Presidente
da República, sem nenhum ódio, sem nenhum rancor,
para que ele passe a governar com decência, com moralidade, o nosso País. O País não agüenta isso. Não
é apenas com o Bolsa-Família que ele vai resolver o
problema, deixando tantos ralos para os recursos da
Nação brasileira saírem.
Ora, Sr. Presidente, o resultado é que não pára
nisso. Cada dia que quero trazer outro assunto para
esta tribuna, eu não posso, porque os assuntos surgem aos borbotões: “Homem do PT na Petrobras gere
R$700 milhões. Santarosa comanda comunicação institucional da estatal e tem ligação com o Planalto.” Dutra. Quem é Dutra? É O Globo de ontem, não sou eu.
É o jornal de maior circulação no País que trata desse
assunto, com tanta propriedade. E nós, Sr. Presidente, ﬁcamos aqui a reclamar, a reclamar, a reclamar. E
qual é a esperança? A esperança é que Lula – está
aqui na manchete – “dará aos aliados Ministério com
porteira fechada”.
Senador Sibá, V. Exª tem responsabilidade. Não
deixe que fechem o Ministério por roubo, não. No momento em que derem o Ministério de “porteira fechada”
para determinadas ﬁguras, vai ser um desastre.
Vamos abrir essa porteira enquanto é tempo. Mas,
infelizmente, as chaves dessa porteira estão no Palácio
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do Planalto, e eu não tenho força no Palácio do Planalto,
mas V. Exª tem. Se não tiver é porque eles são muito
ingratos, pois V. Exª é um dos poucos que vêm a esta
Casa defender o Governo que aí está. Faço isso até
para aumentar o cartaz de V. Exª no Planalto, e V. Exª
tratar desses assuntos que são tão graves.
E assim vai. Ainda prometem. É inacreditável!
Depois do Ministério de porteira fechada, vem: “Depois das bondades, o Governo já prepara as maldades para 2007”. Vejam só! Se o Governo vai preparar
ainda mais maldades para o Brasil em 2007, o que
será deste País? O que será deste povo brasileiro?
Será possível que a quantidade enorme de votos que
o Presidente da República obteve não lhe dá coragem
para agir com mais força e mais decência em benefício
dos brasileiros? Ou ele vai continuar nesse joguinho
de ouvir um hoje, outro amanhã, para depois fazer o
Ministério que ele quer e fechar as porteiras?
Ah! Sr. Presidente, ando triste quando o Presidente do PT... Para a Polícia Federal, Berzoini ordenou
a petistas a compra do dossiê para incriminar Geraldo
Alckmin e o Governador José Serra, do Partido de V.
Exª. A Polícia já chegou à conclusão – e não era difícil
chegar – de que é Ricardo Berzoini, Presidente do PT,
o autor do “dossiegate”.
Ah! Sr. Presidente, tenho tantos assuntos a falar,
mas não desejo abusar da bondade de V. Exª, que me
deu tempo suﬁciente para dizer algumas coisas graves
que o Brasil precisa realmente consertar. Vai consertar,
sim, Sr. Presidente, se o Senado da República tiver
coragem e a independência de reagir aos absurdos
praticados pelo Palácio do Planalto e pelos Ministros
do Presidente Lula, que não pensam no Brasil, pensam
neles e, mais do que isso, pensam em desgraçar mais
a população pobre do Brasil, que é a mais sofredora,
porque é a mais enganada pelo Chefe do Governo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Com a palavra o Senador Papaléo Paes, por permuta
com o Senador Alberto Silva.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Pela ordem, o Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – A título de esclarecimento acerca do pronunciamento feito aqui pelo
Senador Antero Paes de Barros, eu tomei a liberdade
de fazer alguns telefonemas, para deixar mais claro o
que aconteceu.
Eu entendo a preocupação do Senador ao ler
uma matéria de jornal. Mas os fatos se deram da seguinte maneira. O Senador Aloizio Mercadante foi
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muito correto na sua atitude. Ouviu as duas pessoas
referidas pelo Senador Antero Paes de Barros. Tomando conhecimento dos fatos, informou aos dois que o
assunto poderia até ser analisado no âmbito da CPI,
mas nunca do Conselho de Ética. E recomendou que
o assunto fosse encerrado naquele exato momento.
Tanto está correta a informação, Sr. Presidente, que
eu sou membro tanto da CPI quanto do Conselho de
Ética e não recebi nenhuma orientação sobre qual tipo
de comportamento deveria tomar naquele momento.
Portanto, asseguro a esta Casa, a V. Exª, ao Senador Antero Paes de Barros, ou a qualquer pessoa,
que a atitude tomada pelo Senador Aloizio Mercadante,
naquele momento, foi a mais correta que esta Casa
poderia esperar de qualquer um de nós aqui, especialmente do Senador Aloizio Mercadante.
Espero que o assunto esteja esclarecido. Se
mesmo assim pairar alguma dúvida, com certeza, S.
Exª pessoalmente, na primeira oportunidade, fará os
devidos esclarecimentos.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Papaléo Paes, por
vinte minutos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em relação às palavras do Senador Sibá, há
pouco o Senador Antero reaﬁrmou para mim o que havia falado aqui da tribuna. Se existe algo a esclarecer,
vamos esclarecer! V. Exª entrou em defesa do Senador
Aloizio Mercadante. Quando o Senador Antero saiu
desta tribuna, eu o procurei para saber se, depois da
intervenção de V. Exª, ele conﬁrmava o que havia dito
da tribuna. Ele me disse que estava conﬁrmado. Se
existe alguma dúvida, temos de esclarecer, mas não
posso, na ausência do Senador Antero Paes de Barros,
deixar que o assunto ﬁque como já esclarecido.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Vamos
ter de esclarecer mais adiante esse assunto, que é
de extrema importância para a democracia brasileira.
Não podemos, como Oposição ao Governo, ﬁcar aqui
nesse jogo do Governo de que não sabe de nada, de
que não viu nada, levando este País ao descrédito internacional e, principalmente, fazendo com que o povo
a cada dia desacredite mais nos políticos, principalmente os do Congresso Nacional, logicamente fazendo
um jogo político para que prospere neste Governo a
ditadura do Executivo.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – V. Exª
me permite?
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois não,
Senador.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) –O pronunciamento do Senador Antero Paes de Barros foi muito
claro, baseado numa informação que ele reproduziu do
jornal. Eu não estou desconsiderando as palavras do
Senador Antero Paes de Barros; estou dizendo que a
fonte a que ele se reportou foi o jornal. A fonte em que
jornal se baseou eu desconheço. Eu estou falando o
que ouvi do Senador Aloizio Mercadante. No momento
em que ouvi o pronunciamento, eu não podia fazer a
defesa de um fato que eu desconhecia, ou seja, que
eu conhecia, como o Senador Antero Paes de Barros,
por uma notícia de jornal. Liguei para o Senador Aloizio Mercadante e perguntei o que de fato aconteceu. A
conversa ocorreu? Ocorreu. Qual o teor? Ele me disse
que, quando ouviu das duas pessoas sobre as informações que teriam levado, ele comunicou que aquelas
informações jamais poderiam ser tratadas no ambiente
do Conselho de Ética. Se fosse para serem tratadas
naquele foro, a pessoa que iria tratar do assunto seria
eu, vez que sou o membro da Bancada que participa
do Conselho de Ética. E eu jamais ﬁquei sabendo de
qualquer notícia. Portanto, estou reproduzindo para
este Plenário as palavras do Senador Aloizio Mercadante, que, no momento oportuno, dará as explicações
que, com certeza, ele terá muito mais condições de
fazer do que eu. É só nesse sentido. Não estou aqui
desconsiderando as palavras do Senador, que, com
certeza, tem as razões dele para falar disso.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Senador.
Quero fazer registro também do discurso feito
pelo Senador Antero Paes de Barros, com denúncias
extremamente importantes para nós. Em seguida, fez
uso da palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães,
que enfatizou a necessidade de nesta Casa usarmos
a tribuna para que o povo brasileiro seja esclarecido
sobre a realidade política deste País, sobre a realidade do Governo Federal, da Presidência da República
e, principalmente, para que o povo tenha esperanças
de que não vamos cair no processo antidemocrático
que o Governo Federal quer nos impor.
Entre tantos temas importantes, vou falar sobre
um tema muito importante para o meu Estado, principalmente para a sua economia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, criado, há
pouco mais de quatro anos, por meio de decreto federal
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Parque
Nacional das Montanhas do Tumucumaque abrange
uma área de 3,8 milhões de hectares. Para que se tenha idéia do que isso signiﬁca, basta dizer que essa
extensão territorial é quase igual à do Estado do Rio
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de Janeiro e maior do que os Estados de Alagoas e de
Sergipe juntos. Trata-se simplesmente do maior parque de ﬂoresta tropical do planeta e consome 30% da
área do Amapá. Criado em terras públicas federais, o
Parque do Tumucumaque supera, em extensão, o Parque Nacional Salonga, da República Democrática do
Congo, que tem pouco mais de 3,6 milhões de hectares. Antes da criação do Parque do Tumucumaque, a
maior unidade de conservação da América do Sul era
o Parque Nacional Kaalya, da Bolívia, com quase 3,5
milhões de hectares. No Brasil, o Parque Nacional do
Jaú, no Amazonas, era, até então, o de maior extensão, com cerca de 2,3 milhões de hectares.
Sr. Presidente, a região do Tumucumaque é conhecida como Escudo das Guianas e é classiﬁcada
como de importância biológica extrema, de acordo com
resultados do encontro “Avaliação de Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Amazônia Brasileira”, promovido pelo Ministério do Meio
Ambiente.
Desde a criação do novo parque, várias equipes
compostas por cientistas vêm realizando expedições de
estudo dentro de seus limites. A última delas, composta
por pesquisadores da organização não-governamental Conservação Internacional, levou dois anos para
ser concluída. No total, os pesquisadores registraram
mais de 1.700 espécies, sendo que, entre elas, mais
de 100 nunca haviam sido vistas no Amapá, uma foi
considerada redescoberta e pelo menos 27 eram completamente desconhecidas da ciência.
Ainda que o objetivo ﬁnal de cada pesquisa desenvolvida dentro dos limites do novo parque seja diferente, os cientistas que as conduzem sempre chegam
a um veredicto comum: a biodiversidade da região é
impressionante.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Estado
do Amapá tem, atualmente, cerca de 55% de sua área
dentro das 11 unidades de conservação que abriga.
Toda essa rica biodiversidade, sem dúvida alguma,
requer preservação. Contudo, sob o ponto de vista da
economia local, o “tombamento verde”, como poderíamos chamar esse processo, traz um série de conseqüências desfavoráveis.
Áreas preservadas, sem a menor dúvida, representam uma grande vitória, ainda que incompleta, na
batalha contra o desmatamento e a destruição ambiental. Contudo, quando se tem um percentual, como
o do meu Estado, dentro de áreas de preservação, a
economia tende a sofrer. Sob o aspecto positivo, essas
áreas signiﬁcam a preservação da diversidade da vida;
sob o aspecto negativo, contudo, resultam em enormes
áreas intocáveis pelo homem, impedidas de oferecer
uma contrapartida àqueles que delas cuidam.
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Por causa disso, Sr. Presidente, em que pese o
benefício ecológico das áreas preservadas, o Estado
do Amapá tem sofrido sufocação econômica, por ter
mais da metade da sua área dentro de limites de proteção ambiental. Que não haja dúvida sobre isto: não
prego o ﬁm, nem mesmo a redução das áreas de preservação, mas, sim, que haja uma sensibilidade política para o ônus que tamanha carga preservacionista
representa para o Amapá e sua gente.
O Governo Federal deveria estar atento para
essa situação e oferecer uma contrapartida para o
“tombamento verde” acentuado que ocorre no Estado
do Amapá. Faz-se necessário o devido investimento
que promova geração de emprego e renda em uma
região carente, com poucas oportunidades, e de forma
ambientalmente correta, possibilitando o desenvolvimento do interior do Estado, de maneira planejada e
com qualidade de vida.
Sr. Presidente, outro aspecto que, ao falarmos
sobre preservação ambiental, não podemos deixar de
ressaltar diz respeito aos problemas relacionados ao
tráﬁco de animais silvestres e à biopirataria. Bem sei
que se trata de duas questões diferentes – o tráﬁco de
animais e a biopirataria –, com causas e conseqüências
próprias; contudo, menciona-as em conjunto porque
a medida de contenção, para ambos os problemas, é
uma só: intensiﬁcar a ﬁscalização por meio do aumento
e reforço da máquina estatal na região.
A atuação de organizações não-governamentais
– ainda há pouco, citada pelo Senador Antonio Carlos
Magalhães –, Sr. Presidente, em especial, precisa ser
ﬁscalizada de maneira rigorosa, pois a riqueza da ﬂoresta amazônica e a biodiversidade que ela contém são
objeto de desejo de inúmeras empresas estrangeiras
que vislumbram lucros astronômicos com a comercialização de produtos derivados das pesquisas sobre
as riquezas bioquímicas ali contidas. Não se trata de
peça de ﬁcção, mas de um problema real em pleno
curso por toda a região amazônica e, em particular,
no Estado do Amapá.
Por tudo isso, volto a frisar a imensa necessidade de que a máquina estatal destinada à ﬁscalização
das atividades das famigeradas ONGs seja reforçada
e ampliada. Hoje em dia, muito se fala na suposta intenção internacional de nos tomar a Amazônia. Contudo, podemos estar a perdê-la, hoje mesmo, molécula a molécula, por meio de um processo discreto,
contudo eﬁciente, de usurpação do conhecimento
acerca das riquezas naturais contidas em sua diversidade biológica.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O Sr. Alvaro Dias, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Papaléo Paes, Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – PR)
– Obrigado, Senador Papaléo Paes. Peço a V. Exª que
assuma a Presidência.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – PR)
– V. Exª tem a palavra como Líder.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ONGs que recebem milhões em recursos públicos todos os anos são precárias no papel
e quase inexistem na prática.
O Ministério da Justiça dispõe de uma estrutura
de apenas doze servidores para fazer a análise formal
das contas anuais de mais de quatro mil ONGs registradas no País. A falta de controle formal é tanta que
não há nem estimativa precisa de quanto o Governo
Federal repassa para essas entidades. O Tribunal de
Contas da União estima que o valor chegue a R$ 8
bilhões/ano. Não há sequer um cadastro único dessas
entidades. Se um convênio com um Ministério tem
problemas, nada impede que a referida entidade faça
convênio com outro Ministério.
O Tribunal de Contas da União, pela palavra do
seu ilustre Procurador Dr. Lucas Furtado, decidiu fazer uma devassa nessas entidades em 2007. Aqui no
Senado existe já a proposição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, cujo primeiro signatário é o Senador Heráclito Fortes, para se investigar, averiguar e
avaliar o papel das ONGs no País e, ao mesmo tempo,
o tamanho do rombo que, por algumas delas, possa
estar sendo causado aos cofres públicos.
O relatório do Tribunal de Contas da União deﬁne que 54% das verbas federais repassadas as essas
entidades são para aquelas que não têm capacidade
de executar os convênios.
Os recursos federais destinados as ONGs correspondem a três vezes mais que o Governo investe
em manutenção de rodovias, ou cinco vezes mais o
que pretende investir em segurança, a levarmos em
conta a proposta orçamentária para 2007.
ONGs que participaram da campanha pela reeleição do Presidente Lula receberam de agosto de
2005 a outubro de 2006 pelo menos R$31 milhões dos
recursos da Petrobras destinado ao setor. O Ministério
Público da União anunciou que começará investigação
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sobre as irregularidades em contratos ﬁrmados pela
Petrobras com ONGs e prefeituras que receberam
verbas para supostos projetos sociais.
A ONG Unitrabalho, que tem como colaborador o
Sr. Jorge Lorenzetti, recebeu R$18,5 milhões da União
desde o início do Governo do Presidente Lula da Silva.
Coincidência ou não, desse total, R$4,1 milhões foram
pagos pelo Ministério do Trabalho um dia antes de o
Sr. Gedimar Pereira Passos e o Sr. Valdebran Padilha
terem sido presos no hotel em São Paulo com o tal 1,7
milhão que se destinava à compra do dossiê fraudulento, que visava a incriminar dirigentes do meu Partido.
O volume de recursos repassados à ONG Unitrabalho
pelo Governo Lula é cinco vezes maior do que tudo o
que foi repassado pelos oito anos do Presidente Fernando Henrique Cardoso às ONGs.
Portanto, Sr. Presidente, entendo que estamos
diante de um fato que merece mesmo absoluta atenção
da Nação, porque, nas águas mais profundas a serem
investigadas dos desvios de dinheiro público a partir das
ONGs, poderemos estar vivendo algo escandaloso na
monta do que marcou e estigmatizou o Governo Lula
no seu primeiro período. É fundamental, portanto, uma
rápida e pronta investigação, não havendo, de parte do
Planalto, nenhuma tergiversação para que possamos
dar as satisfações que a Nação requer urgentemente,
porque o fato é que o chamado terceiro setor, que é
essencial para a vida democrática, até como complemento das atividades do Parlamento... Eu entendo que
o Parlamento sem as ONGs ﬁca capenga. O Parlamento
precisa inclusive de maior entrosamento com as boas
ONGs para cumprir melhor e cumprir de maneira correta
o seu papel de intermediar os pleitos da sociedade. Mas
é fundamental que limpemos essa área das ONGs e
que percebamos que pode haver irregularidade aqui ou
irregularidade acolá, mas o grave, o gravíssimo é que
nós, ao vermos as denúncias que têm sido feitas pelo
jornal O Globo e por outros órgãos da imprensa brasileira, temos percebido certo caráter sistêmico; ou seja,
ao invés de uma ONG se portar mal, Senador Heráclito, ou uma outra se portar bem, estamos percebendo
certo esquema para que haja apropriação de recursos
públicos, com ﬁns, pelo que pressinto, até eleitoreiros.
Mas eu não consigo acreditar em desvio de recursos
públicos visando apenas a eleição. Quem desvia recurso público para uma coisa acaba desviando para o
próprio enriquecimento pessoal. Isso é sangria, sim, da
poupança brasileira. Isso atrapalha, sim, o crescimento
econômico. É uma variável que atrapalha, sim, o crescimento econômico. Um país com uma taxa mínima de
corrupção, aquela que os governos querem enfrentar e
não conseguem, acontece, por exemplo, na Suécia, nos
Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer lugar. Em
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qualquer país desenvolvido do planeta existe corrupção,
mas ela não é sistêmica. Disso a Justiça se encarrega
e o Ministério Público também. O terrível é a corrupção
sistêmica, aquela que acontece em tal monta que, se
formos aprofundar a análise matemática da economia
e do seu crescimento ou do seu não-crescimento, veremos que ela poderia ter crescido mais se houvesse
lisura e que cresceu menos porque não houve lisura. Ou
alguém dirá que o Brasil não sentiu uma certa paralisia a
partir da CPI do Mensalão, a partir da CPI dos Correios,
a partir da CPI dos Bingos, a partir dos fatos que foram
relatados, a partir das denúncias que escandalizaram
a Nação no ponto em que escandalizaram? Ou seja,
sem aquilo, o Brasil não cresceria os 2,8% que crescerá
neste ano. Ele cresceria 4%, como era a intenção da
equipe econômica do Governo. Não cresceu, em parte, porque o Governo não funcionou; não cresceu, em
parte, porque o ﬂanco ético falhou, foi atingido de morte. E a paralisia, seja a administrativa, seja a paralisia
política que veio expressada pela perda de controle do
Congresso a partir do próprio fato gerado pela corrupção, isso tudo gerou um crescimento menor.
Estou aqui, portanto, repisando a questão ética
por dois ângulos: é dever de qualquer homem público
buscar o compromisso com a ética, o respeito à ética,
mas há também o lado prático da ética. O desvio de
recursos públicos é responsável por mais crianças nas
ruas pedindo esmolas, é responsável por mais criminalidade juvenil, é responsável por mais prostituição
infanto-juvenil, é responsável por mais desempregados, é responsável por mais suicidas, é responsável
por mais alcoolismo, é responsável por mais mazelas
sociais, porque o dinheiro é um só. E o dinheiro que
deveria ser aplicado no emprego e na vida termina
beneﬁciando meia dúzia de espertalhões, que agora
descobrem que podem montar uma ONG e enriquecer rapidamente.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, não tomarei mais tempo da Casa. Apenas digo que, em uma análise que pretendi sóbria
desta questão, pretendi ajudar a esclarecer o drama
e o problema que estamos a enfrentar. Temos que deter mais esse duto por onde escorre dinheiro público;
temos que, de maneira muito sóbria e efetiva, fechar
mais esta janela, este portão, este ralo, por onde escorre uma parte substantiva, signiﬁcativa, da poupança
nacional. As ONGs não são em si mesmas um mal,
mas é um mal que estejam alguns se apropriando de
ONGs e da cumplicidade com agentes públicos para o
enriquecimento pessoal ou para o trabalho eleitoreiro,
eleitoral, político ou o que mais seja.
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Portanto, que a investigação venha logo e que o
Governo dela não fuja, para que possamos esclarecer, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, impedir,
Senador Sibá Machado, que a poupança popular seja
sangrada por maus brasileiros, que entendem que o
enriquecimento deve vir sem ser pelo trabalho, deve
vir sem ser pela lisura.
Concedo a V. Exª um aparte.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador
Arthur Virgílio, como o tema já tem chamado a atenção
durante vários dias, não posso me furtar de participar
dele, mesmo porque acompanhei também o trabalho de
algumas organizações não-governamentais por algum
tempo e pude ver que, em alguns momentos, foi pela
luta dos movimentos sociais brasileiros que se negociou
com a D. Ruth Cardoso que se pudesse pensar numa
estrutura legal da construção das Oscips que não pudesse deixar o trabalho das ONGs vinculado apenas
à Lei nº 8.666, por causa da realização de convênios,
por ser a lei a mesma das licitações públicas, o que
travava alguns trabalhos mais solidários numa área em
que muitas vezes o governo tem diﬁculdade de chegar
com maior rapidez, e assim por diante. Então, entendo
a preocupação e inclusive subscrevi o requerimento
do Senador Heráclito Fortes. Preocupa-nos – e quero
entender que é isso – que o Ministério da Justiça disponha de poucas pessoas para ﬁscalizar se a razão
das Oscips realmente está sendo levada a cabo, se
o trabalho delas está de maneira correta, bem como
a justiﬁcativa da sua ação e também os contratos daí
resultantes. Mas eu quero entender que, no momento
em que se faz um convênio, um contrato de cessão
de recursos ﬁnanceiros, nós temos uma gama de órgãos que se reportam à ﬁscalização. Eu gostaria – e
até já sugeri da vez passada – que nós pudéssemos
ter, digamos, algum indicador que pudesse nos deixar
mais....Pois são tantas ONGs e tantas Oscips, são muitas, alguns milhares, que eu temo que, se nós vamos
instalar um trabalho desses, de uma CPI, poderemos
ﬁcar divagando em um emaranhado que temos pela
frente e até cometer uma injustiça, deixando, talvez, de
considerar alguma coisa mais correta para considerar
uma coisa que não merece ser tratada nesse ambiente.
Porém, imagino que deveríamos partir de algum indicador que alguma das instituições possa nos oferecer,
ou no ambiente do Ministério Público, ou no do Tribunal
de Contas ou no da Controladoria-Geral da União. Ou
seja, alguma instituição que hoje tem o papel da ﬁscalização pudesse nos dizer: “Olha, sugerimos começar
um trabalho nessa direção aqui”, e nós pudéssemos
avançar com maior precisão e maior tranqüilidade, para
ser justo na hora de oferecer à sociedade um resultado plausível para a correção de qualquer distorção. E
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aí novamente V. Exª pode contar com a nossa participação, que não é para passar a mão na cabeça de
ninguém, é para corrigir. Eu defendo que o mérito da
existência das ONGs é correto, pois elas prestam um
serviço que, muitas vezes, o Estado brasileiro não tem
condições de realizar a tempo e a hora. Muitas vezes
chegam a regiões geográﬁcas do País que não temos
condições de chegar via Poder Público. Portanto, para
não ﬁcar parecendo que, de uma hora para a outra,
quem é de uma ONG está vinculado ao mal, podermos
separar uma coisa da outra e fazermos um trabalho
bem correto, preciso, objetivo, para esclarecimento de
qualquer dúvida que haja.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Senador Sibá.
Encerro, Sr. Presidente, em resposta ao Senador Sibá Machado, dizendo que de fato as ONGs são
importantes, o terceiro setor é relevantíssimo à conformação atual da democracia brasileira.
Temos é que fazer, primeiro, por todas as vias
de apuração dos fatos, seja o Ministério Público, seja
a Controladoria – órgão interno do Governo –, seja o
Tribunal de Contas da União, que já está agindo, seja
mesmo a Comissão Parlamentar de Inquérito requerida pelo Senador Heráclito Fortes, a investigação, para
vermos os beneﬁciários das fraudes, dos desvios e
apontarmos esses beneﬁciários à punição, ao mesmo
tempo em que trabalharíamos – parece-me que esse
seria o trabalho mais nobre – os remédios para isso
não acontecer mais. Estamos vendo que não existe
cadastro único, o que signiﬁca dizer que, barrada por
estar “suja” determinada organização não-governamental no Ministério tal, ela corre para o Ministério
qual, e não há uma espécie de SPC ou um Serasa
que diga “também não pode aqui”; não há sequer um
cadastro único.
Então, são soluções e fatos que virão a partir
dessas investigações. E eu bendigo a democracia,
porque esse é o regime que permite, na verdade, as
denúncias e permite depois as soluções, por mais que
alguns entendam lento o processo judiciário, lento o
processo parlamentar, mas preﬁro isso à celeridade
que uma ditadura poderia imprimir.
Por enquanto, estou fazendo o diagnóstico da
situação das ONGs tal como tenho lido as denúncias.
Estou aqui hipotecando solidariedade à atitude tomada
pelo Senador Heráclito Fortes, que se dispôs a investigar – S. Exª propôs a investigação e contou com a
minha assinatura e com a assinatura do meu Partido
– o episódio das ONGs na Câmara, no âmbito de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Confesso-me preocupado porque, se isso é a
superfície, é bom procurarmos tomar uma decisão
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rápida, absolutamente deﬁnitiva e decisiva, porque
embaixo das águas pode haver algo mais grave, pode
haver algo mais complicado. Portanto, que não seja
isso tão danoso para o Brasil, para a imagem do Brasil, como o foram os escândalos que redundaram nas
três CPIs recentes.
É importante que o próprio Governo diga: “Não
vou obstacularizar, vamos investigar tudo, como V. Exª
disse muito bem, doa a quem doer..
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...
custe o que custar, dê no que der!
Que se investigue por todos os meios. Temos um
órgão que é interno ao Governo, a Controladoria; mas
temos órgãos externos ao Governo, como o TCU, que
anuncia a disposição de investigar, tem o pedido de
constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. E
temos, enﬁm, a vigilância da imprensa brasileira, que,
a cada dia, revela fatos novos, a cada dia exibe fatos
novos. Todos eles aumentam não só o volume de recursos desperdiçados, desviados, como também as
suspeitas de envolvimento político de forma sistêmica
em relação a esses recursos.
Estou, portanto, aguardando os próximos momentos, entendendo que todos devemos agir em defesa
da poupança brasileira e devemos agir, todos, a favor
de uma solução que não poupe quem quer que seja,
que aponte os culpados, porque o Brasil exige, pela
sua democracia madura...
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...soluções deﬁnitivas, e não paliativas.
Já encerro, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª o aparte que me deu a honra
de conceder, abrilhantando o meu discurso.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio,
o Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Leonel Pavan.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– O próximo orador inscrito, por permuta com o Senador Geraldo Mesquita Júnior, é o Senador Alvaro Dias,
do PSDB do Estado do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO
DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2006, QUE, RE-
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TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento
Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– O próximo orador inscrito, por cessão do Senador
Tião Viana, é o Senador João Batista Motta. Após, falará o Senador Heráclito Fortes, por permuta com o
Senador Almeida Lima. A Senadora Ideli Salvatti será
a terceira, após o Senador Heráclito Fortes.
Concedo a palavra ao Senador João Batista Motta, do PSDB do Espírito Santo.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste ﬁnal de semana, os jornais publicaram críticas e mais
críticas ao Presidente Lula, porque ele detectou e
verbalizou....
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Permita-me só um momentinho, Senador João Batista Motta. Quero anunciar a presença dos médicos
residentes do Hospital Universitário de Brasília. Nós
os cumprimentamos e agradecemos pela presença no
Senado Federal. Amanhã, será apreciado um projeto
pelos Senadores, em regime de urgência, de interesse da classe dos médicos residentes. É um prazer
enorme.
Devolvo a palavra ao Senador João Batista Motta.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES)
– Como eu estava falando, Sr. Presidente, os jornais
deste ﬁnal de semana trouxeram muitas críticas ao
Presidente da República, manifestadas por pseudoambientalistas que condenavam a fala do Presidente,
quando verbalizou aquilo que Sua Excelência considera
como entrave para o crescimento econômico do Brasil,
no momento em que pregava acabar com as amarras
que estão impedindo o Brasil de crescer.
Acontece que o Presidente, ao detectar aquilo
que vem acontecendo, que tem atrapalhado o crescimento do Brasil, demonstrou que conhece os nossos
problemas. Tem demonstrado saber que os entraves
que o Brasil tem para crescer é o dólar a R$2,00; sabe
que o que tem atrapalhado o Brasil a crescer são leis
ambientais que estão sendo mal aplicadas; sabe da
existência de ONGs estrangeiras, que vivem fazendo
de tudo para que os nossos rios não sejam navegados; sabe que existem ONGs estrangeiras que fazem
de tudo para que não se plante eucalipto no Brasil, ou
melhor, que se faça reﬂorestamento no Brasil; sabe
que a burocracia é incrível, é descomunal em nosso
País; como sabia, há quatro anos, quando foi eleito pela
primeira vez, que o brasileiro passava fome ao quando

Terça-feira 28

107

35751

recebia um salário de R$300,00, hoje R$350,00. Sua
Excelência sabe que não dá para o cidadão viver com
um valor desse.
O que é de se lamentar é que, se o Presidente
sabe diagnosticar os problemas, se sabe onde nascem os problemas que atrasam o crescimento do
nosso País, que fazem com que milhares e milhares
de jovens brasileiros tenham de se deslocar para viver
em outros países. Jovens com diploma de médico, de
engenheiro, de advogado, vão lavar pratos nos Estados Unidos, dirigir caminhão ou colher uvas na Itália...
Moças que receberam também um diploma no Brasil
vão ser camareiras em outras partes do mundo. Isso
deveria cortar o coração do Presidente, que tem uma
origem humilde. Olha, se Sua Excelência sabe diagnosticar, se sabe onde está o problema, então por que
não procura debelá-lo por intermédio da nomeação de
um Ministério competente, técnico, que se volte para
os problemas que mais aﬂigem o nosso povo, para que
o nosso País possa voltar a crescer? Por que não faz?
Sua Excelência não sabe que o cidadão não pode viver
com R$300? Então, por que não tira a contribuição da
folha de pagamento? Por que não faz a contribuição
do INSS, ou seja, da Seguridade Social, ﬁcar indexada
ao PIB, ao crescimento econômico, e aí poderemos
praticar um salário mínimo de R$500,00, de R$600,00,
de R$1 mil ou de R$1,5 mil. Não importa. Fica a contribuição afastada da folha de pagamento, acabando
com o problema dos aposentados do INSS. Por que
não se faz isso? Já que copiamos tanta coisa dos países vizinhos, por que também não copiamos a possibilidade de se fazer um nivelamento por cima, ou seja,
remunerar bem a produção e, depois, fazer um salário
compatível para que o cidadão possa munir-se de seus
bens por intermédio de um nivelamento por cima, com
remuneração boa e salário bom também?
Por que procuramos nivelar o nosso País por
baixo, ou seja, obriga-se o cidadão a vender um litro
de leite por vinte centavos no interior do Brasil – no
Estado da Senadora Ana Júlia Carepa, custa vinte
centavos o litro de leite –, quando sabemos que o litro
de água custa quase R$12,00? Como é que se obriga
um cidadão a vender o leite por vinte centavos, a vender um saco de arroz por R$12,00, a vender um quilo
de carne de boi em pé a R$1,50? Não dá para pagar
as despesas; não dá para fazer a vacinação. Como é
que se pratica isso?
Aí, obriga-se que tenhamos um salário de
R$300,00, R$350,00, para que o cidadão, com aqueles recursos pequeninos, possa adquirir esses bens
não-remunerados, pois está perdendo dinheiro ao produzir. Será que não é possível copiar aquilo que a Itália
fez, onde o aluguel de uma quitinete é R$3.500,00 por
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mês? Onde um bife com arroz custa R$200,00, mas o
cidadão ganha R$9 mil por mês? Será que não pode
copiar isso? Será que não dá para o Presidente enxergar que se, neste País, há quem recebe um salário
de R$350,00 não pode ter um salário de R$30.000,00
para alguém? Será que não dá para entender isso?
Será que não se pode tomar uma providência? Foi feita
uma reforma da Previdência, o salário dos funcionários
estaduais foi vinculado ao do Governador, o salário
dos funcionários da União foi vinculado ao salário do
Presidente da República, mas ninguém obedece. Não
há Governo; não há pulso.
Há coisas no Brasil, Sr. Presidente, que não dá
para entender; é para o cidadão brasileiro desanimar.
Vejo jovens e mais jovens se deslocando para outros
países. São garotos brilhantes, ﬁlhos de amigos, que
são obrigados a deixar nosso País para viver em outra parte do mundo. E nós de mãos atadas, sem fazermos nada.
Ontem, tive a maior decepção dos últimos tempos: vi uma entrevista do Presidente do PMDB, Michel
Temer, na TV Bandeirantes. Foi uma coisa estarrecedora. Ele tentou justiﬁcar, de todas as maneiras, por
que o apoio do PMDB. O PMDB se diz unido em torno
de um projeto. Será que ele falou a verdade? Será que
ele acredita nisso? Será que, no passado, o PMDB já
não fez um acordo com o Governo, e o Governo não
cumpriu nada?
Será que ele não entende que no Brasil sequer
se tapa buraco e não se investe em portos? O Presidente está falando de retomada de crescimento, mas
será que ele acredita? Será que o PMDB acredita? É
uma coisa a que o brasileiro assiste estarrecido. Ou o
interesse é pessoal, de meia dúzia?
Durante todo o programa, o que mais me assustou
foi que, em momento nenhum, os jornalistas que estavam fazendo a entrevista ou o próprio Presidente do
PMDB citaram que o Governo desmereceu a conﬁança da população, não cumprindo aquilo que prometeu
no primeiro mandato. Em momento nenhum, o PMDB
justiﬁcou ética no Governo para se juntar a ele. Isso
não conta para o Governo e não conta também para
o PMDB? Ou no PMDB ética só conta para o Pedro
Simon e para uma minoria de peemedebistas?
Sr. Presidente, eu queria deixar uma reﬂexão
para o Presidente Lula, que, como disse no início do
meu discurso, diagnosticou aquilo que tem atrapalhado o crescimento deste País. Espero que ele agora,
com essa força poderosa de centenas de Deputados
federais e de 18 Senadores, possa implementar um
programa que realmente venha...
(Interrupção do som.)
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O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) – ...
um programa que lhe dê condições de debelar aquilo que tem atrapalhado o crescimento do nosso País.
Espero que os 18 Senadores do PMDB e os quase
100 Deputados federais, juntamente com o PT, possam fazer isso.
Não estou nem preocupado, Senador Leonel Pavan, com a ética, que o PMDB está deixando de lado.
Está se juntando ao poder. Não está se juntando pela
ética, não está fazendo um acordo em torno daquilo
que o Brasil precisa, mas quero aqui deixar um voto
de conﬁança.
Já que o Presidente Lula detectou a burocracia, os juros altos, a cotação do dólar prejudicando
as exportações, facilitando as importações, transferindo nossos empregos para o exterior, espero que o
Presidente Lula, agora com a ajuda do PMDB, já que
está detectando esses problemas, já que conseguiu
diagnosticá-los, que tome providências. Dê um murro
na mesa, Presidente, acabe com isso, tire os pseudosambientalistas, incrustados no serviço público. Eles
não surgiram no Governo Lula. Não! Eles vêm lá de
trás. Tome providências contra essa gente que não quer
que o Brasil cresça, que não quer que o Brasil saia do
marasmo, que quer que continuemos produzindo miseráveis, com a violência chegando a patamares jamais
vistos em nossa História ou na História do mundo. É
uma vergonha mundial! Olhem o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo, quando chegam
turistas estrangeiros...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES)
– Com a sua compreensão, Sr. Presidente, vou terminar. Agradeço-lhe, de coração, respeitando os meus
sucessores que vão falar desta tribuna.
Termino, dizendo: Presidente Lula, pelo amor de
Deus, ajude este País a crescer! Dirigentes do PMDB,
façam com que este País retorne ao crescimento!
Está insuportável a situação em que hoje estamos
vivendo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Queríamos comunicar ao Senador Edison Lobão que
S. Exª terá assegurado o uso da palavra por cinco minutos, para uma comunicação inadiável, nos termos do
art. 15, § 2º, do Regimento Interno, intercalado com o
uso da palavra pelos oradores inscritos. Logo após V.
Exª, está inscrito o Senador Heráclito Fortes.
Com a palavra o Senador Edison Lobão, por cinco
minutos, para uma comunicação inadiável.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, a imprensa brasileira começa a dar destaque – eu diria triste destaque – às diﬁculdades que,
mais uma vez, são enfrentadas pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
Do mesmo modo que a Embrapa, o Ibama é um dos
mais importantes órgãos estatais da América Latina.
No entanto, faltam-lhes as verbas essenciais às suas
tarefas, e agora sofre ameaça de inclusive bloquearem
suas linhas telefônicas por falta de pagamento. Uma
verdadeira desmoralização para todo o sistema.
Como registra reportagem recente do Correio
Braziliense, as unidades desse órgão deviam cerca
de R$27 milhões, até setembro, a fornecedores de
energia elétrica, combustível e outros custos imprescindíveis ao seu funcionamento, entre os quais os
referentes a serviços de limpeza, conservação e segurança que atendam ao público visitante dos nossos
parques nacionais.
A missão que se atribui ao Ibama é de relevância
internacional, notadamente nesses tempos em que o
mundo parece acordar para os riscos que ameaçam
o planeta Terra. Os crimes e falhas que ainda afetam
o meio ambiente em nosso País seriam consideravelmente menores se ao órgão fossem destinados os recursos que se fazem imprescindíveis para a plenitude
da sua eﬁciência.
O meio ambiente – todos sabemos – merece justa e excepcional prioridade, tantos e tão graves são
as ameaças que, por seculares agressões à natureza,
envolvem a humanidade.
No Brasil, não ﬁcamos isentos da responsabilidade de o Estado, por sua ação ou omissão, igualmente ter comprometido o meio ambiente. A começar pelo criminoso desmatamento, ferimos fundo, há
décadas, os recursos naturais. Rios antes de águas
transparentes foram impiedosamente poluídos. Lagos
secaram; montanhas, demolidas sem análise prévia.
Nossos centros urbanos tornam-se fontes poluentes,
sob o volume não controlado de dióxido de carbono,
pelo abuso das ocupações irregulares em todas as
cidades do País.
Não fosse o Ibama, consideravelmente mais graves seriam as conseqüências que, entre nós, igualmente ferem a exuberância da nossa natureza.
A prioridade ao meio ambiente merece, com justiça, um apoio global irrestrito. Os esforços do Ibama
ultrapassam os destaques que a mídia dedica à ﬁscalização que lhe cabe acionar contra a derrubada de
árvores centenárias ou contra os incêndios criminosos
de todos os dias. Esse Órgão do Ministério do Meio
Ambiente, paralelamente à sua atuação ﬁscalizadora,
desenvolve programas em prol da conservação da natureza. No Maranhão e em outros Estados, promove
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Cursos Básicos para Monitores Ambientais Locais em
Unidades de Conservação. Tais cursos buscam contribuir para a formação de monitores ambientais locais,
para atuarem na condução de visitantes em sítios inseridos nas áreas do entorno dos parques nacionais.
Pretendem habilitar os alunos nas ações de monitoramento dos impactos gerados pela visitação pública
nas áreas de conservação e capacitá-los para o conhecimento de várias áreas relacionadas ao turismo
sustentável. Nesses cursos, são debatidos os aspectos
ambientais, históricos e culturais das localidades ou
regiões nas quais serão realizadas as ações de capacitação aos nossos monitores ambientais. Inicia-se tal
aprendizado, um didático método para conscientizar
populações, em Carolina – a bela cidade maranhense
em meio a matas e cachoeiras de grande atração turística – e nas unidades dos Parques Nacionais Chapada
das Mesas, Lençóis Maranhenses, Área de Proteção
Ambiental Reentrâncias (Estadual) e Área de Proteção
Ambiental do Delta do Parnaíba.
Sr. Presidente, eu devo submeter-me aos ditames
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– V. Exª terá mais um minuto.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Concluo
dizendo que o Ibama presta um relevante serviço a
este País. É preciso que o Ibama tenha a seu favor os
recursos que lhe são devidos, sem o que ele não terá
como cumprir bem o seu papel.
Devo dizer mais: esse instituto foi criado pelo Dr.
Fernando César Mesquita durante o Governo do Presidente José Sarney, e, graças a ele, nós não tivemos
desgraças que eram previstas e eram antevistas. Com
a atuação do Ibama, foi possível sopitar essas coisas
ruins que estavam para acontecer. Mas, Sr. Presidente, o Governo estará conspirando contra o Ibama se
não o dotar dos recursos que ele merece e que estão
previstos no Orçamento.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR EDISON LOBÃO.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a imprensa começa a dar destaque, triste
destaque, às diﬁculdades que, mais uma vez, são enfrentadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Renováveis. Do mesmo modo que a Embrapa, o Ibama é um dos mais importantes órgãos estatais
da América Latina. No entanto, faltam-lhe as verbas
essenciais às suas tarefas, e agora sofre a ameaça
de inclusive lhe bloquearem as linhas telefônicas por
falta de pagamento.

110

35754 Terça-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Como registra reportagem do Correio Braziliense, edição de 16 do corrente mês, as unidades desse
órgão deviam cerca de R$27 milhões, até setembro, a
fornecedores de energia elétrica, combustível e outros
custos imprescindíveis ao seu funcionamento, entre
os quais os referentes a serviços de limpeza, conservação e segurança que atendam ao público visitante
dos nossos parques nacionais.
A missão que se atribui ao Ibama, Sr. Presidente, é de uma relevância internacional, notadamente
nestes tempos em que o mundo parece acordar para
os riscos que ameaçam o planeta Terra. Os crimes e
falhas que ainda afetam o meio ambiente em nosso
país seriam consideravelmente menores se ao órgão
fossem destinados os recursos que se fazem indispensáveis para a plenitude da sua eﬁciência.
O meio ambiente – todos sabemos – merece uma
justa e excepcional prioridade, tantos e tão graves são
as ameaças que, por seculares agressões à natureza,
envolvem a humanidade. Nunca será tarde, porém,
para enfrentar os problemas que já inﬂigiram danos
irrecuperáveis ao meio ambiente em todas as partes
do universo. A opinião pública internacional, felizmente,
junta forças e dinamiza-se a cada dia, criando as condições de luta contra a destruição dos bens naturais.
Incute-se na consciência dos povos a nossa missão de
legar, para as futuras gerações, o invejável patrimônio
com que fomos privilegiados pela natureza.
No Brasil, não ﬁcamos isentos da responsabilidade de o Estado, por ação ou omissão, igualmente
ter comprometido o meio ambiente. A começar pelo
criminoso desmatamento, ferimos fundo há décadas
os recursos naturais.
Rios antes de águas transparentes foram impiedosamente poluídos. Lagos secaram, montanhas,
demolidas sem análises prévias. Nossos centros urbanos tomam-se fontes poluentes, sob o volume não
controlado de dióxido de carbono, pelo abuso das
ocupações irregulares.
Não fosse o Ibama, consideravelmente mais graves seriam as conseqüências que, entre nós, igualmente ferem a exuberância da nossa natureza. Nas
últimas horas, jornais e televisões noticiam o massacre
sofrido por ﬁscais do Ibama no combate, em Roraima,
a caçadores ilegais de tartarugas, com feridos e um
morto. Um trágico detalhe que dá a dimensão do sofrido trabalho realizado por esse órgão.
A prioridade ao meio ambiente merece com justiça um apoio global irrestrito. Os esforços do Ibama
ultrapassam os destaques que a mídia dedica à ﬁscalização que lhe cabe acionar contra a derrubada de
árvores centenárias ou os incêndios criminosos. Esse
órgão do Ministério do Meio Ambiente, paralelamente
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à sua atuação ﬁscalizadora, desenvolve programações
em prol da conservação da natureza. No Maranhão
e em outros Estados, promove Cursos Básicos para
Monitores Ambientais Locais em Unidades de Conservação. Tais cursos buscam contribuir para a formação
de monitores ambientais locais, para atuarem na condução de visitantes em sítios inseridos nas áreas do
entorno dos parques nacionais. Pretendem habilitar
os alunos nas ações de monitoramento dos impactos
gerados pela visitação pública nas áreas de conservação, e capacitá-Ios para o conhecimento de várias
áreas relacionadas ao turismo sustentável. Nesses
cursos, são debatidos os aspectos ambientais, históricos e culturais das localidades ou regiões, nas quais
serão realizadas as ações de capacitação aos monitores ambientais. Inicia-se tal aprendizado, um didático
método para conscientizar populações, em Carolina
– a bela cidade maranhense em meio a matas e cachoeiras de grande atração turística – e nas unidades
dos Parques Nacionais Chapada das Mesas, Lençóis
Maranhenses, Área de Proteção Ambiental Reentrâncias (Estadual) e Área de Proteção Ambiental do Delta
do Parnaíba. E, no Piauí, ocorrerão cursos nos Parques Nacionais Sete Cidades, Serra das Confusões,
Serra da Capivara e Área de Proteção Ambiental do
Delta do Parnaíba.
As localidades escolhidas para tais cursos demonstram a competência e a preocupação do Ibama
em priorizar sítios e regiões que, ricas pelo privilégio
que lhes concedeu a natureza, correm sérios riscos
à falta de uma adequada preservação do seu meio
ambiente.
Incluo-me, Sr. Presidente, entre os que lutam,
na medida das suas possibilidades, para a preservação das nossas melhores tradições e belezas naturais. Somos um país megadiverso, que deve cultuar,
até mesmo por dever humanitário, esta característica
ambiental. Por outro lado, a preservação é um valioso
instrumento para incentivar a implementação do turismo sustentável, em especial o ecoturismo. O turismo
tem a capacidade de gerar emprego e renda, de forma sustentável, melhorando, assim, as condições de
vida da nossa população, e contribuindo para a conscientização da relevante importância de se preservar
o meio ambiente.
Outras iniciativas nesse setor estão surgindo no
país. A Diretoria de Educação Ambiental do Ministério
do Meio Ambiente incentiva a adesão de mais cidades
ao Programa Municípios Educadores Sustentáveis
(MES), cujo objetivo é apoiar a promoção de ações
e projetos educativos para sustentabilidade do território. O Programa foi criado com a proposta de fazer
de cada comunidade, município, bacia hidrográﬁca ou
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região administrativa um espaço de educação contínua dos habitantes para a sustentabilidade por meio
de ações concretas, participativas e democráticas. Outra proposta da mesma Diretoria deu início, em julho
passado, à oﬁcina estadual do chamado Mapeamento
de Potenciais Coletivos Educadores para Territórios
Sustentáveis. Três dos chamados Coletivos Educadores atuarão nas regiões de Imperatriz, Baixo Parnaíba, Ilha de São Luís e no município de Alcântara, com
ampla participação de representantes de instituições
públicas federal, estaduais, municipais e entidades da
sociedade civil.
Srªs e Srs. Senadores, tive grande prazer, em
1999, de relatar na Comissão de Constituição e Justiça
o projeto de Lei Complementar nº 27/1999, de iniciativa
da Presidência da República, instituindo o Sistema.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Obrigado, Senador Edison Lobão, por haver cumprido rigorosamente o tempo.
Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes,
do PFL do PI, por permuta com o Senador Almeida
Lima, do PMDB.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs Senadores, passei esse ﬁnal de
semana aprofundando-me sobre o pedido que encaminhei para instalação, nesta Casa, da CPI das ONGs.
Confesso que, em determinado momento, cheguei a me preocupar com o volume de correspondências que recebi de – vamos dizer assim – “ongueiros”
preocupados com os destinos das suas ONGs diante
da iminência da instalação desta CPI.
O ex-Senador e Deputado eleito Albano Franco,
que se encontra no plenário, sabe muito bem da importância de uma ONG em Estados pobres como são
os Estados nordestinos, para atingir objetivos sociais
e, com isso, minorar a aﬂição e a dor de milhares e
milhares de pessoas.
Eu já disse aqui e reitero que não é objetivo dessa
investigação prejudicar as ONGs sadias, as que têm
serviços prestados, mas também não é intenção nossa
permitir que ONGs que vivem sugando público continuem a fazê-lo, com a omissão de um Legislativo que
tem, dentre suas funções, aquela de ﬁscalizar.
Chega a esta Casa um dos homens mais vividos
e experientes da vida pública brasileira, que é o Senador José Sarney. Sabe muito bem o que já sofremos
pelo mau uso de recursos, principalmente nos programas de incentivos. A Sudene e a Sudam, ao serem
criadas, tinham como objetivo exatamente promover
o desenvolvimento do Nordeste e do Norte do Brasil,
principalmente de toda a região Amazônica.
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As políticas de incentivo que tão bem faziam a
essas regiões foram inviabilizadas pelos maus projetistas, que prejudicavam os bons, apresentando projetos que eram verdadeiras arapucas e que, além de
comprometer o orçamento daquelas instituições, enlameavam toda a concepção criada no seu modelo
original. As denúncias se seguiram, as providências
não foram tomadas. Chegou-se ao momento em que
o Governo teve de tomar providências drásticas e, aí,
as duas entidades foram fechadas para, após um reestudo apurado, poderem voltar a funcionar já com outro
modelo. Só que esse ato tem prejudicado demais as
regiões Nordeste e Norte.
Tivemos prejuízo semelhante, Senador João Batista, com a Embraﬁlme. Nova política de estímulo foi
criada para promover o cinema brasileiro. Ontem vi,
em uma televisão a cabo, uma entrevista desta ﬁgura
interessantíssima, que é o Luiz Carlos Barreto, o “Barretão”. E ali se pôde – ele não quis entrar diretamente
no mérito – ver os prejuízos e os abusos praticados
por aqueles que usaram mal os incentivos dados à
cultura, prejudicando as boas idéias.
No Governo do então Presidente Sarney, tivemos
leis especíﬁcas para estimular a cultura. No entanto, a
capacidade de alguns brasileiros de desvirtuar o objetivo central desse tipo de ﬁnanciamento fez com que
houvesse uma retração no objetivo original do projeto.
Pois bem, para evitar tudo isso e dar musculatura ao
instituto das ONGs e das OSCIPs, nós precisamos passar a limpo essa modalidade. Eu não tenho nenhuma
dúvida de que o caminho é o da transparência e de
um debate sobre a matéria.
Nesse ﬁnal de semana, jornais mostraram prisões feitas pela Polícia, e uma matéria do Fantástico,
ontem, mostrou prisões no Sul do País de pessoas
envolvidas nesse tipo de prática. Esses casos mostram que o caminho da investigação e da apuração é
o único para solucionar essa questão, que prejudica
e preocupa tanto os brasileiros.
Não é justo que pessoas se utilizem de mecanismos ágeis para, em nome de uma entidade que supostamente serviria para combater doenças como câncer,
com suas arapucas, malversar o recurso público.
O reconhecimento da fraqueza na ﬁscalização
dessas entidades é mais uma prova de que precisamos dar uma remexida no modelo. O Ministro da
Justiça, hoje, em entrevista, promete criar grupo de
trabalho e fazer uma reunião na semana que vem. Só
que esse vazadouro já vem dando prejuízos ao País
há algum tempo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, prestei
atenção hoje, Senador Sarney: os oradores, praticamente todos, falaram sobre o assunto. Ou discursa-
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ram diretamente tratando da questão, ou envolveram tópicos da questão nos seus discursos.
O Senador Arns, que aqui se encontra, Representante do Paraná e uma ﬁgura que participa de atividades de proteção àqueles que necessitam de cuidados
especiais, sabe melhor do que ninguém o real motivo
da minha preocupação.
Tenho certeza de que S. Exª será um dos suportes que vamos ter nesse período.
Mas há um fato para o qual quero chamar a atenção de todos. Não podemos cair neste tipo de esparrela: as CPIs de má origem, as ONGs de mau costume,
escudam-se nas boas ONGs e, mediante uma defesa
indireta, tentam se livrar de uma investigação inevitável e iminente.
Observei que todas as reclamações que recebi não foram feitas por aquelas entidades que têm a
consciência tranqüila de estarem cumprindo o seu
dever. Mas aquelas cujas atividades são duvidosas
e que foram criadas para sugar o recurso público, ou
por facilidade de acesso aos cofres, ou por excesso
de generosidade de empresas privadas, essas, sim,
estão em perigo.
O foco ou o objetivo da CPI não é, de maneira
nenhuma, Sr. Presidente, o de perseguir as boas entidades, mas sim, volto a dizer, de estancar o funcionamento das que prejudicam o sistema.
Não vamos de maneira alguma, Senador Roberto Cavalcanti, buscar a perfeição das perfeições
na administração dessas entidades. Conhecemos as
suas limitações, as diﬁculdades que encontram, até
mesmo de comunicação com o Poder central, pela
fragilidade da região onde funcionam. Mas uma coisa não podemos negar nem deixar de reconhecer. É
muito fácil saber as que realmente trabalham, é muito fácil distinguir as que erram porque trabalham e
as que erram porque são criminosas, não trabalham,
manipulam balanços, superfaturam preços e são, na
realidade, entidades virtuais.
É evidente que um dos objetivos é apontar caminhos para o futuro –criação de procuradorias, cadastros – como já foi feito, de maneira pioneira, recentemente, pelo Governador Cláudio Lembo. Enﬁm, com
ajuda de todos que participam ou que participarão
dessa Comissão, daqueles que já assinaram, ouvir
as sugestões, trazer aqui o Presidente e a diretoria
da Abong, que têm se manifestado, de maneira bem
clara e transparente, favoravelmente a essa investigação. Queremos aperfeiçoar o modelo, não extingui-lo,
não prejudicá-lo.
Tenho visto setores de muita responsabilidade do
Governo cobrar ações por parte do meu Partido, o PFL,
com relação ao Sistema S. Gostaria que as pessoas
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que fazem esse tipo de cobrança fossem mais claras,
uma vez que têm, pelas posições que ocupam ou que
ocuparam no Governo, mais facilidade e acesso, para
nos trazer os motivos pelos quais acham que devemos também iniciar uma investigação nessas outras
áreas. Ou podem, de maneira mais prática, assumir
a responsabilidade por intermédio de seus Partidos e
das suas Lideranças.
Ouço, com prazer, o Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB)
– Senador Heráclito Fortes, V. Exª aborda um tema
que o Brasil todo anseia ver deﬁnido. Na verdade, é
preciso haver a separação. E V. Exª, desde o início,
teve o cuidado de se dirigir ao tema fazendo a devida
separação entre as verdadeiras ONGs, quer sejam
brasileiras ou internacionais, que praticam o bem no
País, e as ONGs, nacionais ou internacionais, que
se aproveitam do modelo ONG, que está em moda e
que, às vezes, é mais respeitado do que deveria ser,
e praticam o anti-Brasil. Acompanhei V. Exª desde o
início dessa missão, no sentido de fazer com que isso
acontecesse após as eleições. Uma das razões pela
qual subscrevi a presente proposta foi o fato de V. Exª,
desde o início, ter-se comprometido com todos os demais Parlamentares em fazer com que o tema só fosse
apresentado após as eleições, para que não houvesse
uma conotação política – e V. Exª pratica nesta Casa
uma oposição bastante arraigada. Meu aparte a V. Exª
é no sentido de parabenizá-lo pelo tema, pela proposta subscrita, segundo me consta, por um número de
Parlamentares suﬁciente para sua implementação. E
peço que faça com que se tome o cuidado, durante
o decorrer desta Comissão, de não se criar dano a
ONGs que, na verdade, praticam o bem ao Brasil. Meu
muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agradeço a V. Exª, que foi um dos signatários.
Não tivemos preocupação política com relação às
ONGs. Tanto que vários Senadores, inclusive do Partido
dos Trabalhadores, assinaram o requerimento.
Senador Flávio Arns, com o maior prazer, ouço
o aparte de V. Exª.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador
Heráclito, também quero destacar o que V. Exª acabou
de dizer no sentido de que temos de distinguir aquelas
entidades do terceiro setor que prestam serviço relevante e importante, substituindo o Poder Público na
construção da cidadania e aquelas entidades ditas do
terceiro setor que, na verdade, têm de ser também ﬁscalizadas e punidas pelo mau exemplo que estão dando ao Brasil. Entre as entidades importantes, destaco
que, se não fosse o terceiro setor no Brasil, eu diria que
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não haveria atendimento à pessoa idosa, às meninas
e aos meninos de rua em situação de risco pessoal e
social e à pessoa com deﬁciência, por exemplo. Pensemos nas Apaes, nas Pestalozzis, nas instituições de
idosos e nas pastorais, como a Pastoral da Criança.
Eu diria que é uma riqueza extraordinária que o Brasil
tem de cultivar, como outros Países também o fazem,
a participação da sociedade. Lamento que tantas pessoas, inclusive do Poder Executivo, venham – eu diria
– menosprezando o trabalho comunitário, cada vez
com mais problemas e com mais diﬁculdades. Hoje,
no Brasil, está se tornando praticamente impossível
alguém se dedicar, de maneira voluntária, ao trabalho
de que o País precisa. Agora, para o bandido, para
aquele que faz o mau trabalho, há facilidades, e não
se sabe como acontecem. No meu ponto de vista, a
grande discussão no Brasil tem de ser no sentido de
valorizar a riqueza extraordinária do terceiro setor e,
ao mesmo tempo, ﬁscalizar, estar próximo, punir, isolar e afastar as pessoas que fazem de uma atividade
dessa natureza um trampolim para o enriquecimento
ilícito e para atividades ilícitas. V. Exª disse bem. Vamos separar isso para que possamos, a partir dessa
discussão, ter um marco muito melhor para o terceiro
setor. Parabéns a V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agradeço a V. Exª, e tenho certeza que terei, no nobre representante do Paraná, um dos grandes colaboradores
nesse trabalho que, evidentemente, será duro e difícil,
mas que será altamente benéﬁco para o País.
Aliás, confesso que tenho recebido algumas sugestões importantes. O próprio ex-Presidente da República – com sua experiência toda – me chamou a
atenção para um ponto que vimos e corrigimos, aperfeiçoamos, que é o de se separar as que recebem recursos federais, as que recebem recursos estaduais
e as que recebem recursos municipais e remeter para
os Estados, para os Municípios exatamente essas impropriedades por acaso encontradas, uma vez que o
Governo Federal não tem, através do seu mecanismo
de ﬁscalização, poderes para a ﬁscalização daquelas entidades que recebem os recursos estaduais ou
municipais. Aí cada um dos níveis da administração
brasileira responsável por essa questão passará a ter
mais consciência dos fatos e poderá ﬁscalizar ou ter
mais cuidado nas liberações. Tanto é verdade que,
antes mesmo da sua instalação, nós já temos algo de
positivo: o próprio fato do reconhecimento por parte do
Ministério da Justiça de que possuem 12 funcionários
para ﬁscalizar e esse oceano de milhões e milhões
que são liberados, sistematicamente, sem nenhuma
ﬁscalização, pelo Brasil afora.
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Aﬁrmo com boa intenção e com boa-fé, mas
infelizmente esses recursos nem sempre recebem a
aplicação de que o País tanto necessita num momento com este.
(Interrupção do som.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Portanto, faço esse registro agradecendo mais uma vez
aos companheiros do Partido dos Trabalhadores, a
todos os signatários dessa solicitação.
Senador Arns, o simples fato da investigação feita
no seu Estado, onde as pessoas estavam usando desse
mecanismo para malversar os recursos públicos numa
área em que necessitamos da colaboração de todos,
que é exatamente na prevenção e no acompanhamento das pessoas com câncer, demonstra que vimos o
primeiro tumor ser perfurado. Tenho impressão de que,
a partir de agora, esses fatos virão à tona, o que será
muito benéﬁco para o País. O uso em campanha eleitoral, evidentemente, virá à tona. E é outro lado, mas
aí não nos cabe um aprofundamento. Apenas após os
fatos levantados, devemos encaminhá-los ao Ministério
Públicos, ao TSE ou à Polícia Federal, conforme seja o
caso. E acima de tudo, meu caro Senador, o que nos
conforta é a certeza de um dever cumprido e o fato de
podermos dormir com a consciência tranqüila.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP.) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Concedo a palavra ao Senador José Sarney para
uma comunicação inadiável.
V. Exª terá assegurado o uso da palavra por cinco
minutos, para uma comunicação inadiável, nos termos
do art. 158, § 2º, do Regimento Interno, intercalado com
o uso da palavra pelos oradores inscritos.
Comunicamos à próxima oradora, Senadora Ideli
Salvatti, que o Senador Flávio Arns entregou à Mesa
um comunicado para falar em nome do Partido.
Concedo ao Senador José Sarney a palavra por
cinco minutos ou pelo tempo que S. Exª desejar. S.
Exª tem direito.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Para uma
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª a gentileza.
A comunicação que desejo fazer ao Senado será
breve. Peço que conste dos Anais da Casa que, no
dia 22 do corrente, a Ministra Ellen Grace convocou
uma reunião das Cortes Supremas Constitucionais
e Tribunais de Recursos da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, a CPLP, para um intercâmbio
de informações e a proposta de criação de um banco
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de dados para armazenar jurisprudência de todos os
tribunais dos países de Língua Portuguesa.
A CPLP, desde sua constituição, tem dois objetivos ﬁxados: um, justamente, a cooperação de natureza política, econômica, de natureza social; o outro,
de natureza jurídica.
Essa cooperação de natureza jurídica está se iniciando nesse momento. A essa reunião compareceram
os Ministros Presidentes das Cortes Constitucionais de
Angola, o Sr. Ministro Cristiano Augusto André; da Corte Constitucional de Moçambique, Dr. Rui Baltazar dos
Santos Alves; Dr. Benfeito Mosso Ramos, do Supremo
Tribunal de Justiça de Cabo Verde; a Juíza Maria do
Céu Monteiro, do Tribunal de Justiça de Guiné-Bissau;
a Drª Maria Alice Rodrigues Vera de Carvalho, de São
Tomé e Príncipe; o Dr. Cláudio de Jesus Ximenes, Presidente do Tribunal de Recursos do Timor Leste.
Ainda estiveram presentes a esta reunião os
Ministros Carlos Ayres de Brito, o Ministro Levandowsky, o Ministro Gilmar Mendes e o Ministro Joaquim
Barbosa.
Eu acredito que esta providência da Ministra Ellen
Gracie, que tem presidido o Supremo Tribunal Federal
com extraordinária competência, marca a sua presença
e eleva bastante aquela Corte, imprimindo sua personalidade em seu trabalho na sua Presidência.
Compareci àquela reunião e achei que era um
momento em que podíamos abrir uma nova janela para
a cooperação com os países de língua portuguesa.
O País sabe que, em 1989, quando era Presidente
da República, procurei, pela primeira vez, instituir uma
organização capaz de unir os países de língua portuguesa. Como àquele tempo ainda tínhamos cicatrizes
da guerra colonial, foi impossível fazer uma organização
de natureza política. Então, valemo-nos do instrumento
da língua para realizarmos aquela primeira reunião, em
São Luís do Maranhão, denominando-a de fundação
para divulgação e, ao mesmo tempo, defesa da língua
portuguesa, reunindo todos os povos que falavam o
Português. Foi a semente da CPLP – Comunidade de
Língua Portuguesa, fundada, depois, em 1996.
Tive a oportunidade de, naquele momento, dizer
à Ministra e a todos os presentes que não desejava
abordar nenhum assunto de caráter jurídico, eminentemente do domínio daquelas eminentes ﬁguras que
participavam do encontro, mas queria ressaltar o quanto
era importante a língua sob o ponto de vista político no
mundo moderno. A primeira pergunta que ﬁz foi justamente essa: o que nos reúne aqui, povos de diferentes latitudes e diferentes histórias, senão uma coisa
que é a Língua Portuguesa? Portanto, a base daquela reunião, a base que nos fazia a todos presente era
realmente a língua. E esse era um comprometimento
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muito maior que devíamos louvar, porque era nessa
língua que nós formulávamos a nossa jurisprudência
jurídica, que os poetas sonhavam, que os escritores
criavam histórias, romances, ﬁcção, poesia. Ao mesmo
tempo, é nessa língua que realmente podemos sonhar
juntos e pensar juntos em Português, ao mesmo tempo ressaltando que a Língua Portuguesa é a terceira
língua mais falada no mundo.
A Língua Portuguesa é um milagre, porque, como
nós sabemos, ela saiu de uma pequena faixa de terra. Ela era quase um dialeto do espanhol, como era o
galego. E ela, não tendo terras para ser falada, foi a
primeira língua universal, porque foi a língua dos navegantes, a dos conquistadores, a língua que atravessava
os mares; ela foi a língua do comércio daquele tempo,
em ﬁns do século XV e no século XVI.
A Língua Portuguesa foi esse milagre. Qual é o
milagre, então? É de essa pequena língua, saída de
um pedaço de terra, expandir-se pelo mundo inteiro.
Ela foi falada, então, nos dois lados das Costas da
África, e deixou palavras. Ao mesmo tempo recolheu
palavras, enriqueceu-se e tornou-se uma língua de
cultura, como é hoje.
Para essa aventura da Língua Portuguesa, certamente, tivemos a contribuição do grande poeta que
participou dessa aventura dos mares, o poeta Camões,
que estabeleceu, quando escreveu Os Lusíadas, as
regras que ﬁxaram deﬁnitivamente a sintaxe e as regras fundamentais da Língua Portuguesa.
Foi tão importante essa Língua que não foi só
falada, mas também transformou-se numa língua que
gerou outras línguas como, por exemplo, o creoulo de
Cabo Verde, em que 90% das palavras são portuguesas, ou o papiamento de Guiné-Bissau, e outras línguas
que geraram línguas locais, faladas popularmente.
Ela atravessou o Estreito de Málaga, foi pela costa
da China e chegou a Nagasaki, onde deixou e levou
palavras. Basta dizer que cinqüenta e quatro palavras
ainda hoje dicionarizadas têm origem de palavras japonesas. Até onde chegou a Língua Portuguesa!
Portanto, essa idéia de se reunir povos de Língua Portuguesa também tem um efeito grandemente
político. Recordo-me de que estava com o Presidente
José Eduardo dos Santos, Presidente de Angola, há
alguns anos, e ele me dizia, logo depois da Guerra da
Independência, que ele estava fazendo um esforço
muito grande para ver se renascia e fortiﬁcava os dialetos locais. Eu tive a oportunidade de dizer-lhe que
não perdesse de vista a importância que tinha a língua
para a unidade nacional, porque hoje se sabe que língua tem uma grande força política e essa Língua havia
determinado a unidade nacional, como no Brasil, onde
é quase um dogma que se repete sempre. Essa unida-
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de seria impossível, com essa extensão territorial que
tem o Brasil, se não tivéssemos a Língua Portuguesa.
Ela aqui chegou, matou os dialetos que aqui existiam e
se tornou uma língua geral que dominou todo o nosso
País. Por uma ironia da História, ela parou justamente
no contraforte dos Andes, onde encontrou uma outra
língua, o castelhano, de onde ela tinha saído, na Península Ibérica, depois de ter tido essa grande aventura
dos mares. Aqui, no Brasil, ela teve a mesma destinação que teve nos mares. Foi uma língua também de
andarilhos, de bandeirantes, de desbravadores. Ela foi
levando, foi andando, foi abrindo caminhos, foi abrindo
o território onde não tinha mares. Então, de uma língua
falada nos mares, transformou-se também numa língua
continental. Hoje, 230 milhões de pessoas no mundo
inteiro falam o português, uma pequena língua, de um
pequeno espaço de território onde era Portugal, que
se transformou numa língua universal.
Portanto, essa reunião feita pela Ministra Ellen
Gracie é mais uma maneira de demonstrarmos a força
da união causada pela língua. Se, por exemplo, temos
hoje Timor Leste, que ressuscitou, marchou para a independência exclusivamente porque se falava português, pois nem os anos de dominação da Indonésia
foram capazes de esmagar o idioma português falado
em Timor Leste. Foi ele, o idioma, que fez com que nos
uníssemos, todos os países de Língua Portuguesa, e
levássemos às Nações Unidas, ressuscitássemos uma
questão que já era quase morta pela Guerra Fria e déssemos ao Timor Leste a possibilidade de se tornar um
país independente. Esteve presente a essa reunião a
Presidente da Corte Suprema do Timor Leste.
Assim, Sr. Presidente, eu queria ressaltar a importância desse gesto da Ministra Ellen Gracie e, ao
mesmo tempo, dizer, neste momento em que a Ministra Ellen Gracie está sendo de certo modo injustiçada,
que ela tem a nossa solidariedade. Como Presidente
do Conselho Nacional de Justiça, a Ministra resolveu
estabelecer dois jetons mensais, que serão dados
àqueles que comparecerem às sessões. Trata-se de
remuneração de natureza indenizatória. Ela está indenizando aqueles que têm de viajar e hospedar-se
aqui. De nenhuma maneira os jetons podem ser considerados um aumento de vencimento. Portanto, ela
está sendo injustiçada.
Uma mulher que se comporta como ela tem se
comportado, e é uma expressão jurídica de projeção
no mundo inteiro, tem a nossa solidariedade como
Presidente do Conselho Nacional de Justiça, em que
tem deixado a marca da força da sua personalidade,
do seu talento e da sua inteligência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Sr. Presidente José Sarney, poderíamos ﬁcar aqui a
tarde inteira ouvindo-o. V. Exª é uma enciclopédia ambulante e nos dá uma aula a cada pronunciamento!
Também queremos deixar registrada a nossa solidariedade à Ministra Ellen Gracie, em função da sua
solicitação, que também reconhecemos como justa.
Eu queria comunicar à Líder do PT, Senadora
Ideli Salvatti, que recebemos o comunicado que nos
enviou, indicando o Senador Flávio Arns para falar
pela Liderança.
Como o Senador Flávio Arns reivindicou a palavra para falar pela Liderança...
A Srª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Como
oradora...
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– A sua inscrição é como oradora, mas faremos uma
intercalação, se o Senador Flávio Arns concordar.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT– PR) – Sem
dúvida alguma. Da minha parte, não há objeção. Quero deixar claro que a minha solicitação, na verdade, é
para falar pela Liderança, mas a Senadora Ideli Salvatti
está inscrita no rol dos oradores.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Correto, vamos intercalar. Como o Senador José
Sarney fez uma comunicação inadiável, agora a Líder do PT, Senadora Ideli Salvatti, falará como oradora inscrita. Logo após, pela Liderança do PT, falará o
Senador Flávio Arns.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste ﬁnal
de semana, houve a reunião do Diretório Nacional do
Partido dos Trabalhadores. Na realidade, foi a primeira
reunião depois das eleições. Dedicamo-nos a fazer o
balanço do resultado eleitoral, comemorando a vitória
da reeleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
no segundo turno e também o resultado que colocou
o PT como o Partido mais votado para a Câmara dos
Deputados, o Partido que teve o maior percentual de
votos na legenda, o Partido que cresceu em número
de Governadores – de três Governos Estaduais para
cinco. Também comemoramos o fato de que, aqui no
Senado, os dois campeões de voto, tanto nominal
quanto percentual, são do PT, os Senadores Eduardo
Suplicy e Tião Viana.
Nosso Presidente de honra, o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, compareceu à abertura da reunião
do Diretório Nacional, na qual tivemos a oportunidade
de estabelecer com ele, exatamente na instância máxima do nosso Partido, o Diretório Nacional, este diálogo
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muito franco e muito importante no momento em que
o Presidente está se preparando para a composição
do seu segundo mandato de Governo, com a determinação de não só estruturar uma coalizão partidária,
ou seja, a valorização e a relação institucional com os
Partidos que vão compor e compartilhar as ações de
Governo, mas também de fazer essa coalizão partidária
com base naquilo que ele está chamando de destravar
o crescimento, fazer com que efetivamente este País
possa se desenvolver, distribuir renda, tendo na educação de qualidade um dos seus principais pilares.
O Presidente vem realizando uma série de reuniões e tratativas nas últimas semanas, não só conversando com os Partidos institucionalmente, mas
também realizando inúmeras reuniões com a equipe
de infra-estrutura e econômica, recebendo personalidades, economistas, setores da sociedade civil organizada ou de setores produtivos. Isso é extremamente
importante neste momento para se estabelecer o programa que vai embasar a coalizão partidária e para, a
partir disso, ser possível a relação institucional a ﬁm
de que o Presidente possa desenvolver o seu segundo mandato.
Na reunião do Diretório Nacional do PT – a que
eu não poderia deixar de me reportar, pela sua importância –, discutimos, além da avaliação do processo
eleitoral, as medidas a serem adotadas com relação à
antecipação do congresso nacional do PT, que vai ser
realizado no mês de julho de 2007; as regras que vão
embasar a realização e a participação maciça de todos
os ﬁliados do PT nesse debate importante que vamos
desencadear no primeiro semestre do próximo ano e
que será concluído no congresso nacional de julho.
Farei um relato do episódio que, talvez, mais
me tenha marcado na reunião do Diretório Nacional,
o fato que mais me emocionou e que tive vontade de
trazer a esta tribuna. Não somente o assunto, mas
uma imagem.
Em uma das salas anexas ao local onde estávamos realizando a reunião, havia uma exposição de
fotos do primeiro e do segundo turno da eleição. Eram
fotos extremamente emocionantes, fotos que retratavam momentos importantes da campanha em vários
locais de todo o País. Mas havia uma foto, Senador
Flávio Arns, que me emocionou sobremaneira, inclusive pedi autorização ao fotógrafo Ricardo Stuckert
para trazê-la a este plenário. Repito que sigo a linha
de que uma imagem vale mais do que mil palavras.
Às vezes é muito difícil verbalizar, ou escrever, fazer
um texto, reproduzir a imagem por meio de palavras.
A foto que me emocionou sobremaneira e que me fez
pensar inclusive sobre a diﬁculdade de verbalizar o que
se vê em uma imagem creio que é motivo de reﬂexão
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de todos nós, tanto do Governo quanto da Oposição.
Não sei onde a foto foi tirada, não consegui descobrir,
mas é uma foto de vários jovens; um deles segura um
cartaz; ele está profundamente emocionado, com lágrimas nos olhos; em uma das mãos, ele tem o cartaz;
na outra, a caneta; no cartaz, está escrito: “O Lula me
colocou na faculdade”.
Esta foto, com toda a sua simbologia e com a
emoção que ela passa, fez-me reﬂetir profundamente. É por isso que eu a trouxe para a tribuna. Como se
pode verbalizar o que esta foto representa? A emoção
desse jovem ao fazer um manuscrito em uma folha de
papel e expressar, de forma tão veemente, a emoção
de conquistar uma vaga em uma faculdade, ou seja:
“Eu alcancei a faculdade, eu cheguei lá”. Esse sentimento, que eu não consigo verbalizar, emocionou-me
profundamente. Se há uma foto que me desaﬁou a
pensar, a reﬂetir o processo eleitoral, essa é indiscutivelmente a imagem que me provocou a necessidade
de aprofundar a reﬂexão.
O cartaz diz: “Lula me colocou na faculdade”.
Mas poderia ser outro. Poderia ser: “Eu consegui uma
casa”. “Instalou-se luz” – por meio do programa Luz
para Todos. “Na minha residência, eu nunca tinha tido
luz”. Ou: “Eu estou comendo mais”. “Eu consegui emprego”. “Meu poder de compra melhorou”.
As pesquisas demonstram – e eu tive a oportunidade de trazer dados – que as classes D e E aumentaram signiﬁcativamente o valor de consumo da
cesta básica em 11%, bastante superior ao período
anterior.
Portanto, esse cartaz poderia ser qualquer outro,
de acesso ou de inclusão. A eleição motivou as pessoas
a participarem, a se posicionarem e a se emocionarem
com o processo eleitoral. Ou seja, esta imagem é de
mudança concreta na vida, é algo que mudou na vida
da pessoa e que faz com que ela se sinta participante,
que se sinta no jogo.
Aliás, no segundo turno da eleição, por várias
vezes tive a oportunidade de vir à tribuna e de dizer
que, agora, no segundo turno, foi bom, foi importante,
porque ﬁcou mais claro, deu para explicitar melhor o
que estava em jogo, o papel do Estado, crescimento
para quem, para fazer com que políticas públicas pudessem incluir um contingente maior de brasileiros e
brasileiras, a questão da ação do Estado através dos
instrumentos de desenvolvimento, e todo o debate
sobre as privatizações. Ou seja, muitas vezes eu vim
à tribuna para tratar do que estava em jogo, mas esta
foto me diz que há um sentimento que norteou boa parte dos votos que se identiﬁcaram como participantes
do jogo. E estavam no jogo. É uma resposta do tipo:
“Minha vida mudou por causa disso, daquilo ou daqui-
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lo outro” – ou seja, por qualquer questão que mudou
concretamente a vida daquela pessoa -, “e isso foi por
causa de ti, cara. Foi por tua causa. Foi pela política
que você adotou”.
Talvez esta foto possa explicar mais uma série de
questões levantadas ao longo da campanha, como, por
exemplo, o profundo debate a respeito do efeito “pedra
no lago”, em que determinadas situações surgem na
opinião pública, uma parcela pequena da população
tem acesso à informação, e depois ela vai divulgando
e contaminando toda a forma de as pessoas enxergarem ou analisarem determinada conjuntura política,
econômica ou social.
O efeito “pedra no lago” acabou nesta eleição.
Ele não se concretizou, não aconteceu. Muitos analistas disseram isso. Para mim, essa imagem responde
a isso. Exatamente por que o efeito “pedra no lago”
não surtiu o efeito que surtiu em outros momentos?
Porque as pessoas internalizaram as conquistas, as
mudanças em suas vidas.
Além disso, houve uma declaração, uma frase
de cujo autor eu não me recordo, uma pérola que surgiu: “O povo está contra a opinião pública”. Havia uma
opinião pública que tinha uma determinada avaliação
do Governo Lula, enquanto o povo continuava, nas
pesquisas, com a intenção de voto, com a avaliação
extremamente positiva. Uma das melhores, talvez a
melhor avaliação de um Governo ao ﬁnal de quatro
anos de mandato foi a do Presidente Lula. E alguém
soltou esta pérola: “O povo está contra a opinião pública”. A foto para mim respondeu. Eu não consigo
verbalizar. Vários analistas disseram que esta foi a
eleição da inclusão.
Por falar em foto, essa me emocionou, mas gostaria de falar de outra que vi hoje, utilizada em uma
entrevista do Senador Tasso Jereissati ao jornal Folha de S.Paulo. Em um trecho da entrevista, o jornal
pergunta: “A Oposição está dando uma trégua ao Governo?” S. Exª responde:
Não é uma trégua. Mas acusações gravíssimas
rodaram o país quase diariamente. Alertamos a população, mas ela resolveu dar crédito ao governo. Isso
nos decepcionou e estamos num período passageiro
de depressão pós-eleitoral, de ressaca. É tempo de
nos reorganizarmos também.
A foto do Senador Tasso Jereissati é de meditação, é uma foto que todos nós devemos ter como
exemplo do processo eleitoral. O processo eleitoral deve
provocar em todos nós a meditação, deve provocar em
todos nós o processo de repensar o seguinte: “O que
aconteceu nesta eleição para que o efeito “pedra no
lago” não acontecesse, para que o povo não estivesse
conforme a dita opinião pública gostaria que estives-
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se? Alertamos tanto, mas o povo não nos acolheu, e
se rebelou contra nossos alertas”. É muito importante
que todos nós repensemos bastante e entremos nesse
processo de reﬂexão sobre o signiﬁcado do resultado
das eleições.
Esta foto retrata um momento – e fotograﬁa é
isso, é o retrato de um momento – e é indiscutivelmente um desaﬁo, pois milhões de brasileiros tiveram
sentimento semelhante ao que motivou o jovem a fazer o cartaz e dizer o que havia de concreto mudado
em sua vida. Portanto, esta foto tem de ser um desaﬁo permanente.
Ou seja, o que mais vamos fazer daqui para
frente? Para quem mais vamos voltar nossas ações?
Para quantos mais serão dirigidas as ações que têm
como objetivo desatrelar, destravancar, desamarrar os
nós que impedem o desenvolvimento e a distribuição
de renda no País? Esse é o desaﬁo que a foto, com o
olhar emocionado do jovem que nos olha, pelo retrato,
no momento da fotograﬁa, também nos coloca.
É muito importante que no momento em que o
Presidente trabalha em medidas que vão servir de
base para o programa que pretende acelerar o desenvolvimento, ampliar a distribuição de renda e colocar
educação de qualidade como eixo central do nosso
desenvolvimento, esta imagem seja o nosso desaﬁo,
e exatamente para quantos mais, o que mais e para
quem mais vamos continuar multiplicando a emoção
de sonho tornado realidade.
É por essa razão que eu quis trazer esta foto no
dia de hoje, bem como trazer para a tribuna a emoção
a que ela me reportou quando eu a vi na exposição
de fotos do primeiro e do segundo turnos da campanha eleitoral do Presidente Lula. Vou deixá-la em meu
gabinete, porque ela servirá de norte para o desaﬁo
que, tenho certeza, milhões e milhões de brasileiros
que querem um Brasil se desenvolvendo, distribuindo
renda e tendo educação de qualidade para todos nos
colocam como exigência.
Por isso, Sr. Presidente, agradeço a oportunidade de ter usado a tribuna. Sei que V. Exª, até por
gentileza para com Santa Catarina, concedeu-me uns
minutinhos a mais.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Agradeço à Senadora Ideli Salvatti.
Como rotineiramente fazemos, estamos chamando para a tribuna, intercaladamente, um Senador da
Liderança e outro como orador inscrito.
Concedo a palavra ao próximo orador, que falará
pela Liderança do PT, Senador Flávio Arns, autorizado
pela Senadora Ideli Salvatti.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
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A seguir, daremos a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela Liderança do PT. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V.
Exª. De fato, estou falando em nome da Liderança do
PT, mas, certamente, os assuntos abordados reﬂetem
o sentimento que esta Casa, o Senado Federal, tem
demonstrado ao longo dos meses e dos anos a favor
da pessoa com deﬁciência.
Tratarei de dois assuntos. O primeiro referese a um requerimento de minha autoria, Sr. Presidente, para que o Senado Federal externe o voto
de pesar para o Movimento Apaeano do Paraná,
para a família e também para os amigos do Sr.
Emílio Mudrey.
Emílio Mudrey, falecido na semana passada,
segunda-feira, dia 20 de novembro, num acidente
automobilístico, foi, no decorrer dos anos, uma das
grandes lideranças do movimento das Apaes no Paraná e no Brasil. Foi presidente da Apae de Guarapuava durante vários anos, presidente também da
Apae de Cascavel, um grande município do nosso
Estado, e presidente da Federação das Apaes do
Estado do Paraná.
O Estado do Paraná conta com 399 Municípios,
dos quais cerca de 315 a 320 têm Apaes, e o presidente, Emílio Mudrey, nesse tempo todo, por mais de
30 anos, foi a pessoa que liderou, juntamente com
outras pessoas, esse processo de criação das Apaes,
de acompanhamento, de animação, de formação, de
abertura de caminhos, de discussão com os órgãos
públicos a respeito da cidadania da pessoa com deﬁciência. Por isso, a morte de Emílio Mudrey, ocorrida na semana passada, há dias, trouxe, sem dúvida
alguma, um vazio importante para o movimento das
Apaes no Paraná e também para o Movimento Apaeano no Brasil.
O que desejamos é que a ﬁgura dele, o exemplo,
a caminhada que ele construiu em nosso Estado, em
nosso País, sirvam de referência para tantas outras
pessoas que estão também construindo um País e um
Estado que sejam mais justos para todos, e nesse mais
justo está o atendimento, a construção da cidadania,
da educação, da saúde, do trabalho e da acessibilidade para a pessoa com deﬁciência.
Então, Sr. Presidente, passo esse requerimento
de voto de pesar à Mesa e solicito que ﬁque registrado um pequeno texto em homenagem ao Sr. Emílio
Mudrey.
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O segundo assunto também se refere a um
requerimento, desta vez de felicitações à Arquidiocese de Curitiba, por intermédio do Arcebispo Dom
Moacyr José Vitti e ao Padre Wilson Czaia, que foi
ordenado ontem em Curitiba. É o primeiro padre
natisurdo, ou seja, nascido surdo, a ser ordenado
no Estado do Paraná. Por incrível que pareça, é o
segundo padre surdo, somente o segundo padre
natisurdo, nascido com surdez profunda, a ser ordenado no Brasil.
A primeira ordenação de um padre nascido com
surdez profunda em nosso País aconteceu há cerca
de 50 anos, no Estado de Minas Gerais.
Este também é um exemplo da luta da pessoa
portadora de deﬁciência para ser incluída em todos os
aspectos da sociedade.
É a luta de um padre, da comunidade surda. Ele
já atuava como diácono antes da ordenação e também
era atuante na Pastoral dos Surdos.
Quero dizer à comunidade surda do Brasil que
esse é um exemplo bom, porque a pessoa lutou, trabalhou e se empenhou. Por meio desse exemplo de
ordenação, também quero dizer para todas as pessoas
surdas do Brasil que os caminhos têm que ser abertos.
Existe a necessidade de luta, de garra, e o Senado
Federal, por intermédio de todos os Partidos políticos,
também tem-se empenhado para que os caminhos e
oportunidades sejam abertos para todas as pessoas
com deﬁciência.
Nesse sentido, Sr. Presidente, passo também
este requerimento à Mesa, com o voto de felicitações
e um pequeno texto para constar nos Anais da Casa
a respeito da ordenação sacerdotal do Padre Wilson,
o primeiro religioso do Paraná e o segundo do Brasil
a ser ordenado padre, embora seja portador de surdez profunda.
O exemplo de Emílio Mudrey, Presidente das
Apaes no Paraná, já falecido, abriu tantos caminhos
em nosso Estado e em nosso País. Espero que a ordenação do Padre Wilson também abra caminhos para
a inclusão da pessoa com deﬁciência e que realmente
nos inspire a lutar pela construção da cidadania plena
para todos em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR FLÁVIO ARNS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Senador Flávio Arns, encaminharemos os dois requerimentos, um de aplauso e o outro de pesar, nos
termos do Regimento Interno.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, solicito minha inscrição pela Liderança
do Governo, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Concederemos a palavra a V. Exª após o Senador
Roberto Cavalcanti usar a tribuna pelo tempo que o
Regimento lhe permite, já que S. Exª tem tido certa
paciência há mais de duas horas.
O Senador Romero Jucá, como grande Líder,
poderá usar da palavra após o Senador Roberto Cavalcanti. Estamos intercalando um Líder e um orador
inscrito.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, minha paciência é extraordinária. Eu teria, inclusive, a grande honra de ceder, se
fosse o caso, o tempo ao Senador Romero Jucá, pela
profunda admiração e construção de uma amizade
que ﬁz, ao longo desses dias, nesta Casa. Mas, como
o Senador Romero Jucá não quis usar desse espaço
de amizade, tentarei ser breve para que S. Exª venha
à tribuna o mais rápido possível.
Trago hoje ao Plenário desta Casa o tema do biocombustível. Ocorre em Brasília uma série de eventos
da maior importância, que gostaria de destacar para
esta Casa, para os ouvintes da Rádio Senado e para
os telespectadores da TV Senado.
Está acontecendo em Brasília a Feira Internacional de Agroenergia e dos Biocombustíveis – Enerbio
2006. Também estão se realizando, simultaneamente, a Conferência Internacional dos Biocombustíveis,
o Simpósio Brasileiro de Agroenergia e o Encontro
Franco-Brasileiro dos Biocombustíveis. Este evento
está ocorrendo no Blue Tree Park e é da maior importância para o nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Senador, permita-me interrompê-lo para prorrogar a
sessão por trinta minutos para que V. Exª possa terminar o seu pronunciamento, para que o Senador Garibaldi Alves Filho possa falar pela Liderança do PMDB
e o Senador Romero Jucá, pela Liderança do Governo
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– com a concessão do Senador Garibaldi Alves Filho,
o próximo será o Senador Romero Jucá.
Prorrogada a sessão por trinta minutos.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – Agradeço ao Sr. Presidente a prorrogação da
sessão.
Dando continuidade, quero dizer da importância
para o Brasil e para o mundo da energia renovável. É
um tema no qual nós, brasileiros, somos líderes. Essa
é uma oportunidade ímpar de o Brasil se posicionar
no mundo como líder nesse segmento.
A bioenergia é uma fantástica conquista brasileira, fantástica e irreversível. O Brasil está dando uma
lição ao mundo sobre a maneira de produzir energia
renovável. Há poucos dias, assisti pela televisão, a
uma declaração do ex-presidente norte-americano Bill
Clinton, que, ao tratar dos problemas de escassez de
combustível na Califórnia, citou o exemplo do Brasil e
disse que os Estados Unidos deveriam imitá-lo na busca de uma solução nova no tocante ao biocombustível
e à energia renovável.
Imaginem os Estados Unidos, líder mundial em
tecnologia em vários segmentos, espelhando-se em
um País que no mundo internacional é considerado e
carimbado de Terceiro Mundo. O Brasil tem uma lição
a dar no tocante à geração da energia renovável.
O Ministro da Agricultura, em pronunciamento por
ocasião do referido evento, deu uma verdadeira lição à
imprensa internacional e aos representantes de outros
países que lá estavam. S. Exª o Ministro Luiz Carlos
Guedes Pinto, em seu pronunciamento, descreveu a
realidade histórica do desmatamento brasileiro. S. Exª,
o Ministro da Agricultura, deu uma lição, principalmente
aos representantes da União Européia, que está habituada a atirar pedras contra o Brasil, a acusá-lo de
fazer desmatamentos e causar prejuízos irreparáveis
à humanidade, ao citar dados concretos, obtidos ao
longo de extensa pesquisa, mostrando que o Brasil é
um exemplo para o mundo no tocante à preservação
de ﬂorestas.
Esse levantamento foi elaborado considerando milhões de anos, desde a origem das ﬂorestas, e demonstrou
que o Brasil, líder na América do Sul, tem dado ao mundo
uma lição de preservação. Lição essa que vem da História
do Brasil, lição essa que vem desde sua civilização, dos
indígenas, e principalmente da pós-colonização européia,
da colonização portuguesa. Portugal, mesmo se baseando na atividade extrativa do pau-brasil entre outras, ainda
assim, deu ao mundo uma lição sobre preservação das
ﬂorestas brasileiras. A União Européia, que atira pedras
contra o Brasil, que tenta macular a nossa imagem, essa,
sim, dá ao mundo uma demonstração de que, ao longo da
sua história, dizimou completamente as suas ﬂorestas.
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O Sr. Ministro salientou que o Brasil poderá dobrar
a produção de derivados de sua agricultura ou de sua
pecuária sem que nenhuma árvore seja cortada em
nosso País, simplesmente com a ocupação de áreas
degradadas que serão reutilizadas fundamentalmente
em função de novas tecnologias, de novos processos
produtivos desde a semente até o aprimoramento da
genética, das tecnologias de colheita, das tecnologias
de extração, das tecnologias de produção industrial do
segmento agroindustrial brasileiro.
Sr. Presidente Leonel Pavan, o Brasil precisa de
demonstrações como essa, mostrando que não se
submete às críticas internacionais, principalmente a
críticas internacionais não merecidas. O Brasil precisa
fundamentalmente não perder o momento histórico pelo
qual passamos, o momento histórico em que haverá
uma valorização da bioenergia, dos biocombustíveis.
Nós necessitamos fundamentalmente liderar toda
a cadeia do biocombustível, da sua tecnologia até o
seu cultivo, e darmos ao mundo um exemplo de como
um país chamado de Terceiro Mundo consegue dominar essa tecnologia e liderar esse setor em todo o
mundo.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– O próximo orador inscrito, pela Liderança do Governo, é o Senador Romero Jucá. Em seguida, será lido
o expediente que se encontra sobre a mesa.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, serei bastante rápido, até para podermos
ouvir o Senador Garibaldi Alves Filho, que falará logo
após a minha intervenção.
Pedi a palavra para fazer dois registros bastante rápidos. O primeiro deles diz respeito ao assunto
do momento, que é exatamente a questão levantada
aqui por diversos Senadores, inclusive pelo Senador
Heráclito Fortes, relativo à ﬁscalização e ao controle
das ONGs que atuam com recursos públicos. Penso
que essa matéria é extremamente importante, contemporânea e que precisa que o Congresso se debruce
sobre ela para que tenhamos mecanismos de controle e acompanhamento das ONGs condizentes com o
tamanho desse tipo de intervenção.
Registro aqui – e amanhã lerei no Plenário – uma
série de providências que nós já tomamos neste ano.
Eu, como Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
a LDO, já elaborei uma série de dispositivos para criar
transparência, para criar processos seletivos e para possibilitar um acompanhamento mais eﬁciente por parte
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do Poder Público e da sociedade dos contratos feitos
com as ONGs e dos recursos transferidos para elas.
Nós tivemos o cuidado e, talvez, até nos antecipamos um pouco a este momento que estamos vivendo. Em junho, eu já tinha proposto mecanismos
que entendia importantes para que não continuasse
havendo o tipo de contratação que acontece hoje, sem
nenhum critério ou sem processo licitatório, enﬁm, sem
nenhuma pesquisa que possa efetivamente comprovar
atividades e valores a serem empreendidos.
Então, registro a minha disposição de atuar para
ajudar, neste debate, a construir um modelo efetivo
que separe o joio do trigo, que separe a Organização
não-Governamental que quer atuar junto à sociedade
das outras entidades que são criadas hoje para desviar recursos ou fazer qualquer tipo de atuação que
não condiz com a legislação brasileira.
Registro também que o próprio Ministro da Justiça
defendeu hoje a ﬁscalização do repasse de recursos
às ONGs. Portanto, é uma posição do Governo de que
isso seja acompanhado, ﬁscalizado, melhorado na sua
legislação e que, realmente, junto com o Tribunal de
Contas da União, com o Congresso brasileiro, com as
organizações de ﬁscalização e os Ministérios, possamos realmente criar uma nova mecânica que dê dinamismo, acompanhamento, transparência e responsabilidade maior ainda nessas aplicações.
O Ministro da Fazenda, Guido Mantega, falou hoje,
e quero aqui registrar, que o Governo está ultimando
procedimentos para criar a nota ﬁscal eletrônica e agilizar o processo contábil e o processo de informatização
e informação da economia brasileira.
Esse sistema de nota ﬁscal eletrônica será implantado já como modelo em alguns Estados e, sem
dúvida nenhuma, vai facilitar muito a vida do empresário, do comerciante, do comprador, porque as coisas vão ﬁcar claras e também a própria ﬁscalização,
ou seja, vai-se fazer justiça tributária. Todos terão de
fazer a nota ﬁscal eletrônica e, assim, não haverá mais
aqueles que pagam imposto na nota escrita à mão e
aqueles que não pagam; ou aquela situação de notas
ﬁscais calçadas, ou seja, uma nota ﬁscal no valor maior
que o real, e, na cópia, uma nota ﬁscal de valor menor
para se pagar menos imposto.
Então, a Receita Federal se moderniza e simpliﬁca procedimentos. Sem dúvida nenhuma, essa é
uma boa notícia.
Espero que esse modelo que está sendo discutido e testado possa ser implementado rapidamente,
porque vem na esteira exatamente de todos os procedimentos que nós tomamos aqui este ano: criação
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do Super Simples, diminuição da carga tributária, efetivação da simpliﬁcação do processo tributário e todas
as matérias que nós estamos querendo discutir, exatamente para facilitar a vida do contribuinte, o processo
de arrecadação e, portanto, diminuir a carga tributária
direta sobre o cidadão brasileiro.
Essa é a intenção exatamente da nota ﬁscal eletrônica, e é isso que eu quero louvar no trabalho da
Receita e do Ministério da Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Como próximo orador inscrito, o Senador que ﬁcou
algum tempo esperando a sua oportunidade. Mas chegou a hora de S. Exª levar a sua explanação a todos
os brasileiros.
Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves
Filho.
V. Exª dispõe de 5 minutos, para falar em nome
da Liderança do PMDB.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acho que valeu
a pena ter esperado, porque vou falar especialmente
aos meus conterrâneos porque, dentro da diversidade da nossa paisagem humana, perdemos duas ﬁguras queridas no último ﬁnal de semana, cada um
exercendo seu papel, cada uma prestando serviços
à coletividade.
Quero registrar que faleceu no último sábado, em
Natal, o Padre Antonio Vilela Dantas, pároco do Bairro
de Candelária. Padre Vilela nasceu em Natal, no dia 5
de setembro de 1929 e foi ordenado sacerdote no dia
19 de dezembro de 1954 pelo então Bispo Auxiliar de
Natal Dom Eugênio de Araújo Sales. Foi vigário nos
Municípios de Ceará-Mirim, São Tomé, São Paulo do
Potengi e São José de Mipibu. Integrou também, em
sua missão pastoral, as dioceses de Garanhuns, em
Pernambuco, e São Paulo. Em Natal, foi o primeiro vigário do Bairro de Candelária, onde instituiu, participou
e animou várias pastorais naquela igreja. Faleceu na
Casa de Saúde São Lucas, em Natal.
Amanhã, Sr. Presidente, vou encaminhar à Mesa
um voto de pesar pelo seu falecimento.
Já na sexta-feira, tivemos a notícia, que trouxe
também muito pesar a todos nós, rio-grandenses-donorte, do falecimento do humorista Davi Cunha de
Araújo, conhecido no meio artístico nacional como
“Espanta”. Nascido em Natal, Davi fazia sucesso há
algumas décadas em shows de teatro e programas
de televisão do Rio Grande do Norte e do Ceará, chegando na década de 90 à TV Globo, onde integrou o
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elenco da Escolinha do Professor Raimundo, criada e
dirigida por Chico Anísio. Davi também apresentou-se
na Rede Record de TV, em programas humorísticos
de Tom Cavalcante.
Transmito aos amigos e à família de Davi, na
pessoa de sua mulher, Valúzia de Oliveira, e do ﬁlho,
Walter Kélsius, o sentimento de pesar de todos nós,
norte-rio-grandenses, na qualidade de representante
de todos eles.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº
259, de 2004, de autoria do Senador Efraim Morais,
que dispõe sobre a anistia, o rebate, a repactuação
e alongamento de dívidas oriundas de operações de
crédito rural, e dá outras providências.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Não há mais oradores inscritos.
A Srª Senadora Lúcia Vânia, os Srs. Senadores
Leonel Pavan, Antero Paes de Barros, Alvaro Dias,
Sérgio Guerra, Flexa Ribeiro, Juvêncio da Fonseca e
Romero Jucá enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do Regimento
Interno.
S. Exªs serão atendidos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Rombo da Previdência
cresce 34,4% e já atinge R$ 34,18 bilhões neste ano”,
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo de 20 de
outubro do corrente.
Segundo a matéria, a antecipação de metade do
13º salário a aposentados pressionou o déﬁcit, que foi
de R$8,57 bilhões em setembro.
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 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar a matéria intitulada “A turma do contra”, publicada na revista Exame em sua edição de 08 de novembro do corrente.
A matéria destaca que um grupo de sete pessoas da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
barra o avanço da biotecnologia o país.
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Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria
passe a integrar este 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 O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho à tribuna neste momento para
registrar a matéria intitulada “Paguei propina ao Bargas”, publicada no jornal Correio Braziliense de 27
de outubro do corrente.
A matéria destaca que Osvaldo Bargas, ex-petista expulso do Partido por envolvimento no escândalo
do dossiê, também é acusado de cobrar pedágio de
sindicatos novatos que iam lhe pedir o registro necessário para funcionar legalmente, durante sua gestão
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frente à Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho.
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 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. 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 “PF suspeita de telefonemas entre Lorenzetti e Lacerda”, publicada no jornal
Folha de S.Paulo em sua edição de 03 de novembro
do corrente.
A matéria destaca que o ex-petista Jorge Lorenzetti, apontado pela Polícia Federal como o articulador
do dossiê antitucanos, trocou quatro ligações de sua
casa em Florianópolis, com o celular “frio” que teria sido
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usado por Hamilton Lacerda durante a negociação do
material com a máﬁa dos sanguessugas.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste
dos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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 “Sem infra-estrutura o Brasil pára” publicada pela revista Exame de 27
de setembro de 2006.
A matéria explica que faltam ao país estradas,
energia e portos, e que sem isso não pode haver crescimento.
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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 comentar a matéria intitulada “Indústria no Brasil cresce até 7 vezes menos que a de outros emergentes”,
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo de 16 de
setembro de 2006.
A matéria destaca que enquanto o crescimento
da produção industrial do País acumula alta de 2,2%
nos 12 meses encerrados em julho, um grupo de economias em desenvolvimento registra altas de 4,5% a
17%, no caso da China por exemplo.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada 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 FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
comentar a matéria intitulada “Procuradoria investiga
suposto ‘abafa’ na PF”, publicada no jornal Folha de
S.Paulo de 26 de outubro do corrente.
A matéria mostra que o Ministério Público Federal
quer saber se a cúpula da Polícia Federal ajudou os
investigados no caso do dossiê a montar versão que
preservasse campanha petista.
A matéria mostra ainda que a Polícia Federal
instaurou um inquérito para apurar uma eventual ope-
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ração na instituição, com o objetivo de abafar o caso
do dossiê.
Sr. Presidente, requeiro que a referida 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 O
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, antes de mais nada, gostaria de manifestar
o quanto eu aprecio a iniciativa da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias, da Câmara dos Deputados, de
promover este seminário sobre as proposições legislativas que tramitam no Congresso Nacional, – e particularmente, é claro, na Câmara dos Deputados, – de
interesse das populações indígenas. Não só isso, mas
também sobre as demandas – dos índios e de seus
defensores e representantes – que ainda não tomaram
uma forma legislativa. Ao reconhecer esse gesto, faço
também uma vênia ao ilustre Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, presidente desta Comissão, em razão de
sua biograﬁa voltada à defesa dos segmentos sociais
mais frágeis, ou marginalizados, ou injustiçados. Meu
reconhecimento ao Deputado!
Louvo, igualmente, ou mais ainda, o interesse
da Organização Não-Governamental CIMI (Conselho
Indigenista Missionário) em provocar esta Comissão
de Direitos Humanos e Minorias para que promovesse um encontro, no parlamento, sobre o assunto. Foi
a informação que obtive do ofício que me foi encaminhado pelo Deputado Greenhalgh com o intuito de
gentilmente me convidar a falar nesta oportunidade.
O CIMI, ligado à Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), notabiliza-se por ser uma entidade
competente e bem organizada e pelos seus mais de
30 anos de luta em favor da valorização dos povos e
das culturas indígenas brasileiros.
Vejo, aliás, com satisfação, já não digo a emergência, pois isso já se deu faz alguns anos, mas o fortalecimento das Organizações Não-Governamentais,
– as ONG, – em nosso País. Elas têm muito a contribuir, – e estão efetivamente contribuindo, em toda
sua diversidade, – com nosso projeto, que é comum
a todos os brasileiros, de uma sociedade mais justa
e mais fraterna. Vejo também com satisfação que as
ONG se têm aproximado do parlamento, para discutir
e propor questões de políticas públicas.
Exemplo disso é o seminário que se realizará
no Senado Federal amanhã e depois de amanhã, o
2º Fórum Senado Debate Brasil, seminário que versará justamente sobre a situação, principalmente legal,
das ONG no Brasil, e que reunirá, como aqui, parlamentares e representantes dessas organizações da
sociedade civil.
Feita esta introdução, quero dizer que penso ter
sido convidado a este seminário por dois motivos. Primeiro, porque sou senador por um estado, – Roraima,
– que se distingue por abrigar grande contingente de
índios e por ter parcela considerável de seu território
ocupada por terras indígenas. E segundo, porque sou
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autor de um projeto de lei, que tramita, desde 1996,
nesta egrégia Câmara dos Deputados, e que disciplina a exploração mineral nas terras indígenas, – o que,
juntamente com o aproveitamento dos recursos hídricos dessas mesmas terras, é o tema deste painel do
qual sou um dos expositores.
Vou falar sobre o projeto de lei, dando mais uma
noção geral de suas motivações do que entrando em
minúcias jurídicas às quais remeteria a análise aprofundada de seus 23 artigos e 29 parágrafos. Quem
sabe este seminário possa resultar na retomada da
tramitação desse projeto por mim apresentado faz
11 anos?
Srªs e Srs. Senadores, o atualmente designado
Projeto de Lei nº 1.610, de 1996, da Câmara dos Deputados, foi apresentado por mim no Senado Federal, em
março de 1995. Lá, recebeu o nome de PLS nº 121,
de 1995. A tramitação no Senado foi rápida: durou um
ano. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos
Sociais, em decisão terminativa. Não havendo recurso
do plenário, foi expedido à Câmara dos Deputados em
março de 1996, onde, desde então, se encontra.
O sentido maior dessa proposição legislativa
é permitir a exploração mineral das terras indígenas
em condições muito estritas, muito rigorosas, em que,
– após ouvida a comunidade indígena afetada e concedida autorização pelo Congresso Nacional, como
exige a Constituição, – garanta-se a remuneração em
favor dessa comunidade indígena e a sua participação substancial nos resultados ﬁnanceiros do empreendimento.
É notório que é baixo o aproveitamento do potencial mineral existente no território nacional. É notório, também, que muitas terras indígenas são ricas
em minério. Em razão disso, temos uma situação insatisfatória, por todos os ângulos. Por um lado, temos
riquezas importantes jazendo intocadas no subsolo, e
que poderiam estar contribuindo com o esforço do desenvolvimento nacional. Por outro lado, temos a cobiça
e a busca por uma vida melhor que têm empurrado
alguns brasileiros não-índios ou caboclos para dentro das terras indígenas, de forma clandestina, sendo
usados métodos de exploração predatórios e bastante
prejudicais ao meio ambiente.
A tudo isso uma legislação bem cuidada e responsável poderia fazer frente. A disciplina legal contribuiria
para que a racionalidade pudesse ser instaurada nessa
questão. Tal legislação deve levar em conta, sempre!,
o interesse das populações indígenas. O interesse das
populações indígenas, por sua vez, deve ser a premissa
a observar para que se dê qualquer tipo de exploração
mineral, aliás como já prevê nossa Lei Maior, nossa
Constituição, que, em seu art. 231, parágrafo 3º, es-
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tabelece expressamente que o aproveitamento dos
recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos,
a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras
indígenas só podem ser efetivados com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas,
ﬁcando-lhes assegurada participação nos resultados
da lavra, na forma da lei. Esse comando constitucional,
na parte que se refere à pesquisa e à lavra de recursos
naturais em terras indígenas, é reproduzido no art. 2º
de minha proposição.
Penso que possa não haver incompatibilidade entre os legítimos interesses das populações indígenas e
a exploração de atividade econômica disciplinada legalmente com rigor em suas terras. O índio também quer
prosperar, o índio também quer melhores condições
de vida, o índio também quer ter melhor infra-estrutura e equipamento de uso social em sua comunidade,
bem como ter acesso a alguns bens de consumo. O
índio, hoje, mesmo o que vive aparentemente isolado
em aldeias, tem informação. Ele vive aparentemente
isolado, mas sabe do mundo que o circunda. Muitos
deles, ao mesmo tempo e sem nenhuma contradição
necessária, estimam sua cultura e seu modo de vida
tradicional, mas também já incorporaram alguns valores da comunidade nacional mais ampla, da qual eles
também fazem parte. E tudo isso é legítimo.
Alguns puristas, que não são índios, querem
manter as comunidades indígenas em uma espécie de
redoma de vidro. Qualquer aproximação dos índios com
os valores e os meios de vida da comunidade nacional
mais ampla é vista por esses puristas como decadência
e contaminação. Esse modo de ver as coisas satisfaz as
necessidades psicológicas dos puristas, que são uma
espécie de neo-rousseaunianos em busca do paraíso
perdido, mas não satisfaz aos próprios índios. Vez ou
outra, os índios revoltam-se contra esses elementos
que os querem tutelar.
Não se pode, portanto, ser radical nessa questão. Nem, por um lado, querer integrar o índio à marra,
sem preparo nem proteção, à sociedade nacional mais
ampla; nem, por outro lado, sonegar aos índios meios
materiais para sua prosperidade e bem-estar. Sejamos democráticos, pois, e deixemo-los, aos próprios
índios, que decidam, que manifestem sua vontade.
Deixemo-los falar! É esse, igualmente, o espírito do
projeto sobre o qual passo a discorrer com um pouco
mais de minúcia.
Vamos a alguns pontos dele.
O parágrafo único do art. 3º reserva aos próprios
índios a exploração mineral de suas terras em regime
de garimpagem, que é o regime de trabalho, vamos
dizer assim, artesanal.
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Para que a exploração seja efetivada por métodos
industriais, por empresa constituída, o projeto faz uma
série de exigências rigorosas e detalhadas.
Antes de tudo, a área indígena pretendida para
exploração deve ser declarada apta à mineração. Somente o será se um parecer técnico elaborado conjuntamente pelos órgãos federais de gestão dos recursos
minerais e de assistência ao índio concluir nesse sentido. Tal parecer, manda o projeto, deve ser apoiado
em laudo antropológico especíﬁco.
Satisfeitos esses requisitos, abre-se processo
para a pré-qualiﬁcação de empresas interessadas
em explorar a lavra. As regras para a qualiﬁcação e a
concorrência entre empresas interessadas serão estabelecidas por Edital elaborado pelos mesmos órgãos
federais que cuidam, cada um, dos recursos minerais
e da assistência ao índio. Hoje seriam o Ministério de
Minas e Energia e a FUNAI. Faz-se, a seguir, uma série de exigências detalhadas sobre o que não pode
deixar de ser contemplado pelo Edital, – sempre com
o intuito de proteger a comunidade indígena, – mas
sobre as quais não farei comentários, para não tornar
cansativa minha exposição. Apenas abordarei os pontos mais importantes e gerais.
Quanto às empresas concorrentes, elas devem
ter experiência comprovada; ter capital social mínimo
não inferior a 50% do valor do orçamento do programa
de pesquisa a ser desenvolvido na área; devem apresentar certidão negativa de tributos federais, estaduais
e municipais, também comprovar a regularidade do
recolhimento das obrigações previdenciárias; e devem
ﬁrmar cartas-compromisso que prometam formalmente a apresentação de garantias ﬁnanceiras para as
despesas com pesquisa e pagamento de renda aos
índios. Tais condições podem ser atenuadas somente
na hipótese de empresas de mineração pertencentes
à própria comunidade indígena.
O pagamento às comunidades indígenas será feito
de duas formas: primeiro, renda pela ocupação do solo;
segundo, participação nos resultados da lavra.
A renda pela ocupação do solo será paga por
hectare ocupado e será devida por todo o tempo de
vigência do alvará de pesquisa. Quanto à participação
da comunidade indígena nos resultados da lavra, ela
não poderá ser inferior a 2% do faturamento bruto da
empresa, de acordo com certas condições de cálculo.
Há a exigência de que essas receitas sejam aplicadas
em benefício direto e exclusivo de toda a comunidade
indígena, segundo plano de aplicação previamente
deﬁnido. Para a elaboração desse plano de aplicação,
os índios poderão assessorar-se livremente.
Outro aspecto importante do projeto é o detalhamento de todo o andamento do processo de concor-
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rência para escolher a empresa melhor habilitada para
a exploração mineral, sendo prevista, em certa etapa
do processo, a negociação direta da empresa com a
comunidade indígena, negociação que será assistida
por representante do Ministério Público Federal, que,
por sua vez, deverá atestar a legitimidade da manifestação da vontade dos índios.
Uma vez concluída a tramitação administrativa do
processo, ele será encaminhado pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional, para que este, ouvidos os índios,
delibere sobre a aprovação da permissão para a exploração mineral, consoante o que determina o já citado
parágrafo 3º do art. 231 da Constituição Federal.
Depois de aprovada a exploração mineral, o projeto ainda normatiza várias questões legais e administrativas atinentes ao seguimento do processo, para, entre
outros aspectos, harmonizar os preceitos do Código
de Mineração, que é de 1967, com os da Constituição
de 1988. Deﬁne, também, claramente, a responsabilidade, no processo, do Ministério de Minas e Energia,
da FUNAI e do Ministério Público. O Ministério Público tem a importante missão de ser o ﬁador de todo o
processo e da vontade manifesta dos índios.
Srªs e srs. Senadores, acredito ter dado uma contribuição relevante, ao apresentar o mencionado projeto
de lei, para que seja bem regulamentada a delicada
questão da exploração mineral em terras indígenas.
Tanto as comunidades indígenas quanto a comunidade
nacional mais ampla têm muito a beneﬁciar-se de um
tratamento adequado e racional deste assunto.
A sociedade brasileira está em constante evolução. Tudo muda. E tem mudado para melhor. O entendimento que tínhamos no passado sobre os índios não
é o mesmo que temos hoje. E nessa aﬁrmação incluo,
é claro, os missionários religiosos, como é evidente e
nos ensina a História. Por seu turno, o entendimento
que os índios tinham no passado sobre nós, os nãoíndios, não é o mesmo que têm hoje. As expectativas
que eles tinham tampouco são as mesmas. Nem suas
aspirações.
O importante, o realmente importante, é que sejamos respeitosos com os índios, reconhecendo-lhes
os legítimos direitos, desfazendo-nos de idéias preconcebidas sobre o que é o índio, deixando-os, cada
vez mais, expressarem-se livremente, como têm feito
com muita assertividade. E, por ﬁm, que não sejamos
negligentes com os interesses maiores desta grande
nação, que se chama Brasil, e que deve nos irmanar
a todos.
Encerro aqui minhas palavras e aguardo a oportunidade de prestar quaisquer esclarecimentos no debate em que culminará este painel.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:
ORDEM DO DIA
Às 16:00 horas
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 314, DE 2006
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 314, de 2006, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios dos
Transportes, do Desenvolvimento Agrário e da
Integração Nacional, no valor de seiscentos e
noventa e oito milhões, setecentos e noventa
e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais,
para os ﬁns que especiﬁca.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 28.11.2006
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 315, DE 2006
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 315, de 2006, que dispõe sobre
operações de câmbio, sobre registro de capitais
estrangeiros, sobre o pagamento em lojas francas localizadas em zona primaria de porto ou
aeroporto, sobre a tributação do arrendamento
mercantil de aeronaves, sobre a novação dos
contratos celebrados nos termos do § 1º do art.
26 da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997,
altera o Decreto nº 23.258, de 19 de outubro
de 1933, a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de
1962, o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de
1976, e revoga dispositivo da Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 1.12.2006
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
paragráfo único do art. 353 do Regimento Interno)
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 435, de 2006 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.211, de
2006, da Comissão de Assuntos Econômicos),
que aprova a Programação Monetária para o
terceiro trimestre de 2006.
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Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o inciso XVI e o § 2º ao
art. 52 da Constituição, para atribuir ao Senado
Federal competência para indicar membros do
Conselho Diretor ou da Diretoria das Agências
Reguladoras.

4

7

SUBSTITUTIVO À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 64, DE 1999
(Votação nominal)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(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.
5
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, tendo 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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 66, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 66, de 2005, tendo como primeiro signatário o Senador José Jorge (apresentada como
conclusão do Parecer nº 2.054, de 2005, da
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Votação, em primerio 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 (trata da ordem social).
Parecr favorável, sob nº 156, de 2006,
de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Tasso Jereissati.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 41, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999;
e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que altera
os arts. 14 e 82 da Constituição Federal, para
aumentar o prazo do mandato do Presidente
da República e proibir a reeleição.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 58, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 10, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Eduardo Dutra, que
dá nova redação ao § 5º do artigo 14 da Constituição Federal, suprimindo a reeleição para
Prefeitos e prevendo a desincompatibilização
nos outros casos.
Pareceres sob nºs 611, de 1999; e
1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (somente sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 10, de 1999), Relator: Senador Jefferson Péres, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com votos contrários dos Senadores
Agnelo Alves, Edison Lobão, José Alencar,
Lúcio Alcântara, Romeu Tuma e Sérgio Machado e, abstenção do Senador Antônio
Carlos Valadares; e – 2º pronunciamento:
Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das Propostas de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999; e nº 20,
de 2004, e pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos
termos da Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 70, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 70, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Requião,
que dispõe sobre a inelegibilidade para os
mesmos cargos, no período subseqüente,
do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos
Prefeitos.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das Propostas de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999; e nº 20,
de 2004, e pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos
termos da Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo),
que oferece.

10

12

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 58, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 97, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 70, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 58, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Antônio Carlos Valadares, que dispõe sobre a inelegibilidade para os
mesmos cargos, no período subseqüente, do
Presidente da República, dos Governadores
de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos e ﬁxa em cinco anos a duração de seus
mandatos.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das Propostas de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999; e nº 20,
de 2004, e pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos
termos da Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo),
que oferece.

Primeira sessão de discussão,, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 97, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Carlos Patrocínio, que dá nova redação ao § 5º do art.
14 e ao inciso II do art. 29 da Constituição
Federal, vedando a reeleição de Prefeitos e
Vice-Prefeitos, e estabelece a simultaneidade
das eleições para todos os cargos eletivos,
a partir de 2006.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das Propostas de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999; e nº 20,
de 2004, e pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos
termos da Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo),
que apresenta.
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13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97,
de 1999; e nº 41, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2004, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para estabelecer a coincidência dos mandatos federais, estaduais e
municipais.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003,
na Casa de origem), que altera o inciso XIII
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas
como obras protegidas pela legislação dos
direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Roberto Saturnino.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 278, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 278, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Bingos, que autoriza os Estados Federados
e o Distrito Federal a explorar loterias.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 225,
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de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios que altera e
acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, que “dispõe sobre os crimes
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores; a prevenção da utilização do sistema
ﬁnanceiro para os ilícitos previstos nesta Lei;
cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências”
(torna obrigatória a identiﬁcação de clientes,
a informação de operações, a comunicação
de transferências internacionais e aumenta
os valores das multas).
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
(tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa
ou negar a verdade, na condição de indiciado
ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
18
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
227, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, que
altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de
2002, ampliando o âmbito de aplicação do
pregão eletrônico e melhorando mecanismos
de controle.
19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 228,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que institui o
Programa de Incentivo a Revelações de Interesse Público e dá outras providências.
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20
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 229, DE 2006 – COMPLEMENTAR
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
229, de 2006 – Complementar, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que altera a Lei Complementar
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, a ﬁm de estabelecer uma melhor ﬁscalização sobre os
fundos de previdência complementar.
21
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
263, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Emigração, que
dispõe sobre concessão de anistia a quem
tenha registrado no Brasil ﬁlho de mãe ou pai
brasileiro nascido em país fronteiriço, e dá outras providências.
22
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 264, de
2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito da Terra, que altera os arts.
161 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990, para prever o esbulho processório com ﬁns políticos e enquadrá-lo no rol dos
crimes hediondos, e dá outras providências.
23
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 131, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Parceria e de Cooperação em
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Francesa, em Brasília, em 12 de março de 1997.
Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603
e 1.604, de 2005, das Comissões
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– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 1º pronunciamento, Relator: Senador
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário,
em separado, da Senadora Benedita da Silva;
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador
Jefferson Peres, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, por solicitação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional),
Relator: Senador Jefferson Peres, favorável.
24
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2006
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.163, de 2006 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.215, de 2006, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Roberto Saturnino),
solicitando que sejam apresentados votos de
solidariedade para com todos os que sofrem
perseguições em virtude de sua condição de
imigrante e para com os valores democráticos
e liberdades defendidos pelos pais fundadores da nação estadunidense, que podem estar
ameaçados por medidas arbitrárias sob a égide
das necessidades de segurança.
MATÉRIAS A SEREM DECLARADAS
PREJUDICADAS
25
Projeto de Lei do Senado nº 106, de 2005,
de autoria do Senador Papaléo Paes, que altera a
Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002, que cria a
proﬁssão de Agente Comunitário de Saúde, para
dispor que a sua contratação, quando efetivada
mediante vínculo indireto, observará o regime da
Consolidação das Leis do Trabalho; e
26
Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2006, de
autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre o regime jurídico e a regulamentação
das atividades de Agente Comunitário de Saúde
e Agente de Combate às Endemias, na forma do
§ 5º do art. 198 da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Leonel Pavan. PSDB – SC)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 8
minutos.)
(OS:16129/2006)
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Ata da 195ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 28 de novembro de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana,
Efraim Morais, João Alberto Souza, Valter Pereira e Luiz Otávio.
ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 71 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.173, DE 2006
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado nº 109, de 2004 que, “Acrescenta
um inciso IV ao § 1º e um § 3º, ao artigo 241, da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente), para criminalizar a aquisição de
material pornográﬁco ou que contenha cenas de sexo
explícito envolvendo criança ou adolescente”, seja encaminhado à Comissão de Educação para que esta
se pronuncie sobre o mesmo.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2006.
– Senador Wellington Salgado de Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – O requerimento que acabou de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos
do art. 255, II, c, 12, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.174, DE 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Renan Calheiros,
Com fundamento no art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro Voto de Congratulações em homenagem ao Dr. Luiz Sérgio da Silva
Vieira, publicitário mineiro, que recebeu da Assembléia
Legislativa do Estado de Sergipe, o título de Cidadão
Sergipano.
Justiﬁcação
Por iniciativa do Deputado Estadual Jorge Araújo,
a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe concedeu no dia de hoje ao publicitário Luiz Sérgio da Silva
Vieira o título de Cidadão Sergipano.
Mineiro, 45 anos, Luiz Sérgio é hoje reconhecido
como um dos maiores publicitários do Nordeste. Casado com a renomada jornalista Sacuntala Guimarães,
reside em Aracaju há cerca de 17 anos e trabalha na
área de publicidade há 28 anos.
A sua história proﬁssional começou em meados
de 1978 em uma grande agência publicitária na capital
mineira, a Setembro Propaganda, responsável inclusi-
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ve pelo marketing político da campanha vitoriosa de
Tancredo Neves para o Governo de Minas.
Posteriormente, foi contratado por outra agência
de igual porte, a R&C Propaganda. Trabalhou em setores como mídia, produção gráﬁca e criação, até se
consolidar em RTVC (rádio televisão e cinema), dirigindo importantes documentários e comerciais.
Em 1985, transferiu-se para a Publivendas Comunicação, empresa estabelecida em Salvador, sendo
logo em seguida, contratado pela D&E Publicidade,
empresa também soteropolitana.
Hoje, sergipano por opção, Luiz Sérgio chegou a
Aracaju, durante o meu Governo, quando a Tasvídeo,
uma grande produtora do mercado sergipano o convidou para dirigir comerciais de TV.
Graduado em Administração com enfoque em
Marketing pela FANESE (Faculdade de Negócios do
Estado de Sergipe), comanda há doze anos com invulgar brilhantismo a Inter Marketing e Propaganda,
uma das mais requisitadas e talentosas agências publicitárias do nordeste, sediada em Aracaju.
Em decorrência do exposto, tenho a satisfação
de submeter à alta consideração dos demais Senadores o presente Requerimento de Voto de Congratulações ao Doutor Luiz Sergio, para ser enviado ao
homenageado e à Assembléia Legislativa do Estado
de Sergipe.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2006.
– Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Presidência encaminhará o voto de congratulação solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.175, DE 2006
Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para
participar, na qualidade de observador parlamentar, da
Assembléia-Geral das Nações Unidas, que se realiza
anualmente em Nova York, Requeiro, nos termos do
Inciso II, a, do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença para desempenhar
a referida missão de 4 a 11 de dezembro de 2006.
Comunico, por oportuno, que estarei ausente do
País no período de 4 a 11-12-06.
Sala das Sessões, – Senador Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – O requerimento que acaba de ser lido será
votado oportunamente.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.176, DE 2006
Requeiro, nos nos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Louvor ao Dr. Sergio
Alberto Frazão do Couto, indicado pelo Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tendo
em vista o resultado da eleição realizada no dia 12
de setembro de 2006, para ocupar vaga, reservada
à categoria de advogados, no Conselho Nacional do
Ministério Público.
Justiﬁcação
A Constituição Federal atribui competência ao Senado Federal para aprovar, antes da nomeação a ser
efetuada pelo Presidente da República, as indicações
ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Na sessão de 21 de novembro de 2006, o Plenário desta Casa, ouvida a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, regimentalmente incumbida de
opinar sobre a indicação, manifestou-se favoravelmente a indicação do Dr. Sérgio Alberto Frazão do
Couto.
Nascido em Belém, Pará, em 16 de janeiro de
1947, o Dr. Sérgio Alberto Frazão do Couto é bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado
em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas do
Rio de Janeiro e advogado militante, inscrito na OAB,
do Estado do Pará, sob o nº 1.044.
Professor concursado da cadeira de Direito Constitucional da Universidade Federal do Pará, conquistou
o 1º lugar no certame.
Publicou trabalhos nas áreas de Direito Constitucional e Eleitoral.
Tem sido laureado com honrarias várias e homenageado com medalhas por muitas instituições, entre
as quais a Assembléia Legislativa do Estado do Pará,
a Prefeitura Municipal de Belém, a Associação dos
Defensores Públicos do Estado do Pará e a própria
Ordem dos Advogados do Brasil.
A experiência proﬁssional e académica do Dr.
Sérgio Alberto Frazao do Couto inclui as áreas de Direito Comercial, Econômico, Eleitoral e Constitucional,
além de estudioso dos problemas socioeconômicos
brasileiros.
Representou a advocacia brasileira em eventos
internacionais, como o ilustram os seguintes: Encontro Internacional de Advogados Sul-Americanos (Miami/EUA, 1998), Constitucionalismo Pan-Amazônico
(Rosário/Argentina, 2005), Encontro do Conselho de
Colégio e Ordens de Advogados do Mercosul (Buenos
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Aires/Argentina, 2003, 2004 e 2005) e o I Encontro
sobre Constitucionalismo Pan-Americano (Buenos
Aires/Argentina, 2005).
Participou de eventos, como palestrante, sob os
títulos:
Constitucionalismo Pan-Americano, no encontro
internacional sobre o tema, realizado na Argentina, em
2005, na Espanha, e Problemas Éticos do Aborto de
Fetos Anencefálicos, na XIX Conferência Nacional dos
Advogados, em Santa Catarina, 2005.
Atuou, como Reitor, na Escola Superior de Advocacia no período de 1998 a 2000; vice-Presidente,
no Instituto dos Advogados do Pará, de 1995 a 2004;
Presidente, na Associação Paraense de Defesa do
Consumidor; Conselheiro, no Conselho Nacional de
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça; Membro Benemérito, na Academia Paraense de Jornalismo; e Diretor, na Federação do Comércio do Estado
do Pará.
Tais motivos justiﬁcam a apresentação deste requerimento.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2006.
– Senador Luiz Otavio.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Presidência encaminhará o voto de louvor
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.177, DE 2006
(REQUERIMENTO Nº 31, DE 2006 – CRE)
Com fudamento nos arts. 222 e 223 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro Voto de Solidariedade ao jornal Folha de S.Paulo, em razão da
quebra, aparentemente irregular, de seu sigilo telefônico, conforme noticiado na edição de 9 de novembro
de 2006 daquele jornal.
Justiﬁcação
O jornal Folha de São Paulo, em sua edição de
9 de novembro de 2006, noticiou que a Polícia Federal,
sob autorização judicial, teria realizado interceptação
telefônica nas comunicações entre aquele jornal e pessoas investigadas em virtude do inquérito que apura
a tentativa de compra, por pessoas envolvidas com o
PT, de um dossiê com acusações contra candidatos
do PSDB por ocasião do primeiro turno das eleições
de 2006. Tal conduta, se for identiﬁcada como irregular, constituiria grave ameaça à liberdade de imprensa
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no Brasil e à violação do sigilo da fonte, assegurados
pela Carta Magna, e, de fato, uma ameaça a princípios
fundamentais de nossa democracia.
Salas da Comissão, 9 de novembro de 2006. –
Senador Eduardo Suplicy, Autor. – Eduardo Azeredo
– Heráclito Fortes – Roberto Saturnino, Presidente
– Romeu Tuma – Serys Slhessarenko – Ney Suassuna – Mão Santa – Flexa Ribeiro – Sérgio Zambiasi
– Marcelo Crivella.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento
Interno, o Requerimento será despachado à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.178, DE 2006
(Requerimento nº 38, de 2006 – CRE)
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o disposto no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, as seguintes informações quanto a Convenção do Conselho da Europa sobre o Cibercrime,
celebrada em 23 de novembro de 2001 na cidade de
Budapeste, Hungria:
1 – o que é necessário para que o Brasil se torne um dos signatários desta Convenção;
2 – quais as providências que já foram
tomadas para que isto ocorra;
3 – quais as razões alegadas por parte
do Governo brasileiro caso não tenha sido tomada nenhuma providência;
4 – quais são os outros órgãos envolvidos
no estudo do assunto e de como está sendo
conduzida por eles esta matéria relevante.
Justiﬁcação
O Brasil ainda não é signatário da Convenção
do Conselho da Europa sobre o Cibercrime mas
entendemos ser necessária a “adoção de poderes
suﬁcientes para efetivamente combater as ofensas
criminais e facilitar a sua detecção, investigação e persecução penal, nos níveis doméstico e internacional
e provendo protocolos para uma rápida e conﬁável
cooperação internacional” conforme diz o Preâmbulo
da Convenção.
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Ela recomenda a criação de legislação penal
em cada Estado signatário que trate de vários tipos
penais e de procedimentos processuais penais adequados.
Trata da necessária cooperação internacional,
das questões de extradição, da assistência mútua
entre os Estados, da denúncia espontânea e sugere
procedimentos na ausência de acordos internacionais
especíﬁcos, além da deﬁnicão da conﬁdencialidade e
limitações de uso. Deﬁne a admissão à Convenção de
novos Estados por convite e a aprovação por maioria
do Conselho. Concluindo, deixa a aplicação da Convenção a critério de cada Estado.
E ao ﬁnal deixa a aplicação da Convenção a critério de cada Estado.
Segundo a Convenção “a criação de legislação
penal em cada Estado signatário deve tratar:
– do acesso ilegal ou não autorizado a
sistemas informatizados;
– da interceptação ou interrupção de
comunicações;
– da interferência não autorizada sobre
os dados armazenados;
– da falsiﬁcação em sistemas informatizados;
– da quebra da integridade das informações;
– das fraudes em sistemas informatizados com ou sem ganho econômico;
– da pornograﬁa infantil ou pedoﬁlia;
– da quebra dos direitos de autor;
– das tentativas ou ajudas a condutas
criminosas;
– da responsabilidade de uma pessoa
natural ou de uma organização;
– das penas de privação de liberdade e
de sanções econômicas.”
A legislação brasileira em vigor já tipiﬁca alguns
dos crimes identiﬁcados pela Convenção como os crimes contra os direitos do autor e crimes de pedoﬁlia
e, caso a caso, cuida de alguns outros já tipiﬁcados
no Código Penal.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2006.
– Eduardo Azeredo.
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 29

149

35821

150

35822

Quarta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº 1.179, DE 2006
(Requerimento nº 32, de 2006 – CRE)
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam prestadas,
pelo Senhor Ministro de Estado da Justiça, informações
sobre eventuais irregularidades na quebra de sigilo telefônico do jornal Folha de São Paulo pela Polícia Federal, conforme noticiado por aquele periódico em sua
edição de 9 de novembro de 2006. Entre os aspectos
a serem esclarecidos convém destacar:
1. Como se deu a quebra de sigilo telefônico do Jornal Folha de São Paulo?
2. Houve irregularidades nos procedimentos da Polícia Federal para o caso?
3. Que providências foram tomadas pelas
autoridades competentes para apurar o caso
e coibir essas irregularidades?
4. Qual tem sido a prática da Polícia Federal no que concerne à interceptação telefônica na instrução de inquéritos?
Justiﬁcação
O jornal Folha de São Paulo, em sua edição de
9 de novembro de 2006, noticiou que a Polícia Federal,
sob autorização judicial, teria realizado interceptação
telefônica nas comunicações entre aquele jornal e pessoas investigadas em virtude do inquérito que apura
a tentativa de compra, por pessoas envolvidas com o
PT, de um dossiê com acusações contra candidatos
do PSDB por ocasião do primeiro turno das eleições
de 2006. Tal conduta se identiﬁcada como irregular,
constituiria grave ameaça à liberdade de imprensa no
Brasil e à violação do sigilo da fonte, assegurados pela
Carta Magna, e, de fato, uma ameaça a princípios fundamentais de nossa democracia. Em virtude de sua
competência ﬁscalizadora, compete ao Senado Federal
solicitar esclarecimentos sobre a conduta de agentes
da Administração Pública, particularmente aquelas que
porventura possam constituir ameaça a princípios democráticos e a direitos e garantias individuais.
Assim, importante que o Senado Federal esteja
ciente do que está sendo feito pelas autoridades brasileiras no caso da eventual violação de sigilo noticiada.
Pelas razões expostas, requeiro as referidas informações.
Sala das Sessões, 9 de novembro de 2006. – Senador Eduardo Suplicy – Heráclito Fortes – Flexa Ribeiro
– Ney Suassuna – Roberto Saturnino, Presidente – Romeu Tuma – Serys Slhessarenko – Sérgio Zambiasi
– Mão Santa – Marcelo Crivela – Eduardo Azeredo.
(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos
do art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.180, DE 2006
Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal
Faleceu, ontem em São Paulo, ao 76 anos, o
ator Jece Valadão.
Jece Valadão nasceu em 24 de julho de 1930,
em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Aos 16
anos saiu de casa, e chegou a tentar a sorte como
locutor de rádio no Rio de Janeiro, mas não tinha
vocação. Sua primeira incursão no cinema foi no
filme Também Somos Irmãos (1949), de José Carlos Burle. Mas o conselho que ouviu de diretores
o fez desistir, por um tempo, da profissão. Diziam
que ele não era bonito o bastante, hoje ironicamente, ele é identificado como um dos maiores galãs
da época.
O ator deixa uma galeria de personagens machões e mal-encarados, que ﬁzeram grande sucesso
no cinema nacional na década de 60 e 70.
Sua atuação em Rio, 40 Graus, lhe rendeu um
prêmio de melhor ator. A partir daí, seu nome esteve associado a uma produção imensa e de qualidade variável, de comédias a pornô-chanchadas. Entre
peças e ﬁlmes, atuou nas adaptações de Boca de
Ouro (1962), Bonitinha, Mas Ordinária (1963), Asfalto Selvagem (1964), Navalha na Carne (1969) e Dois
Perdidos Numa Noite Suja (1971). Sua parceria mais
marcante, no entando, talvez tenha sido com o Cinema Novo, onde teve papéis de destaque nos clássicos
Os Cafajestes, de Ruy Guerra, e A Idade da Pedra, de
Glauber Rocha.
Após uma vida turbulenta, se converteu à religião
evangélica e abdicou dos vícios.
Seu último destaque na TV foi como Joe Wayne,
na novela da Globo Bang Bang (2005). Protagonizou
recentemente o documentário O Evangelho Segundo
Valadão e a série Filhos do Carnaval. O ator estava
gravando o ﬁlme “A Encarnação do Demônio”, dirigido
por José Mojica Maríns.
Dessa forma, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e, de acordo com as tradições da
Casa, requeiro sejam prestadas as seguintes homenagens:
Inserção em ata de voto de profundo
pesar;
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Apresentação de condolências a sua
esposa Srª Vera Lúcia Valadão,
Apresentação de condolências a sua exesposa Vera Gimenez a sua enteada Luciana
Gimenez – seu primo Roberto Valadão – Sr.
Gelson Valadão.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2006.
– Senador Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 437, DE 2006
(Nº 2.188/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato gue renova a permissão
outorgada à Rádio Mundo Jovem Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 306, de 20 de agosto de 2004, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 27 de outubro de 2003,
a permissão outorgada à Rádio Mundo Jovem Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 27, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº
306, de 20 de agosto de 2004, que renova permissão
outorgada à Rádio Mundo Jovem Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.
Brasília, 17 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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MC Nº 252 EM
Brasília, 9 de setembro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
a inclusa Portaria, pela qual foi renovada, por dez
anos, a partir de 27 de outubro de 2003, a permissão
outorgada à Rádio Mundo Jovem Ltda, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no Município do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, cuja outorga
foi deferida pela Portaria nº 190, de 20 de outubro de
1983, publicada no Diário Oﬁcial da União de 27 de
outubro de 1983.
2. Observo que a renovação do prazo de vigência da outorga para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nºs 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que o pedido foi analisado
pelos órgãos técnicos desta Pasta e considerado de
acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações necessárias
à renovação da permissão, o que levou este Ministério
a deferir o pedido de renovação.
4. Nessa conformidade, e em observância aos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal,
esclareço que o ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do Processo nºs 53000.003251/03.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 306, DE 20 DE AGOSTO DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972 e art. 6º,
inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53.000.003.251/03 e do Parecer/MC/CONJUR/MRD/
Nº 1.216-1.13/2004, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 27 de outubro de 2003, a permissão outorgada à Rádio Mundo Jovem Ltda, pela Portaria nº 190,
de 20 de outubro de 1983, publicada no Diário Oﬁcial
da União de 27 de outubro de 1983, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no município do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
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pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira, Ministro de Estado
das Comunicações.
PARECER Nº 171/2004/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53000.003251/2003
Interessada: Rádio Mundo Jovem Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Permissão para executar o Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, cujo prazo
teve seu termo ﬁnal em 27-10-2003. Regulares a situação técnica e a vida societária.
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estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora, que poderá ser renovado
por períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição (art.
22, § 5º).
7. De acordo com o artigo 4º, da Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem
a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) meses
anteriores ao término do respectivo prazo.
8. O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado neste Ministério das Comunicações, no dia 3 de abril de 2003, dentro, pois do
prazo legal, (ﬂ. 02).
9. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente com a seguinte composição:

Conclusão: Pelo deferimento
1. Rádio Mundo Jovem Ltda, permissionária do
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro Paulo, requer renovação do prazo de vigência
de sua permissão, cujo termo ﬁnal ocorreu em 27 de
outubro de 2003.
I – Dos Fatos
2. Mediante a Portaria nº 190, de 20 de outubro de
1983, foi autorizada permissão à Rádio Mundo Jovem
Ltda., para explorar, por 10 anos o Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
3. A outorga em questão começou a vigorar em
27-10-1983, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, data de
publicação da Portaria.
4. Cumpre ressaltar que, durante o período de
27-10-1993 à 27-10-2003, a entidade sofreu penalidades, inclusive advertência, conforme se veriﬁca de
seus assentamentos cadastrais.
5. De acordo com os registros deste Ministério
das Comunicações, as penalidades foram cumpridas
e as multas foram recolhidas. Outros processos de
apuração de infração da entidade que encontram-se
em fase de análise não conﬁguram impedimento para
o deferimento do pedido, pois não podem resultar em
pena de cassação da outorga, segundo o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e o Código Brasileiro
de Telecomunicações.
II – Do Mérito
6. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,

10. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme indica a análise de engenharia à ﬂ. 78/82.
11. É regular a situação da concessionária/permissionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL, consoante informação de
ﬂ. 90.
12. Consultado o nosso cadastro, veriﬁcou-se que
a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam
os limites ﬁxados pelo artigo 12 e seus parágrafos, do
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967.
13. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 27
de outubro de 2003.
Conclusão
14. Do exposto, concluímos pelo deferimento
do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos a
Consultoria Jurídica, para prosseguimento.
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 6 de maio de 2004. – Vânea Rabelo,
Coordenadora da Região Sudeste e Distrito Federal.
De Acordo. À consideração do Sr. CoordenadorGeral de Outorga de Serviços de Áudio.
Em 7 de maio de 2004. – Anacleto Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio.
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De Acordo. À consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Radiodifusão.
Em 10 de maio de 2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
Encaminhe-se os autos à Consultoria Jurídica,
para prosseguimento.
Em 12 de maio de 2004. – Elifas Chaves Gurgel
do Amaral, Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
(À Comissão de Educação decisão Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 438, DE 2006
(Nº 2.205/2006 , na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária a Voz de São Francisco
de Itabapoana a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Francisco de Itabapoana, Estado do Rio
de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 655, de 22 de dezembro de 2005, que autoriza
a Associação Comunitária a Voz de São Francisco de
Itabapoana a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Francisco de Itabapoana, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 105, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 655,
de 22 de dezembro de 2005, que outorga autorização
à Associação Comunitária a Voz de São Francisco de
Itabapoana para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de São Francisco de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro.
Brasília, 23 de fevereiro de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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MC Nº 2 EM
Brasília, 4 de janeiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária a Voz de São
Francisco de Itabapoana, no Município de São Francisco de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade do
Processo Administrativo nº 53000.013201/2003, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Tito Cardoso de Oliveira
Neto.
PORTARIA Nº 655, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 1615, de 3 de junho
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.013201/2003 e do Parecer/MC/Conjur/GAT/Nº 0977 – 1.08/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária a Voz de São Francisco de Itabapoana, com
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sede na Rua Zé do Rádio, nº 15, no Município de São
Francisco de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro,
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 21°28’31”S e longitude em
41°06’38”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
RELATÓRIO Nº 73/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53000.013.201/03, protocolizado em 12 de junho de 2003.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária a Voz de São
Francisco de Itabapoana, Município de São Francisco
de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária a Voz de São
Francisco de Itabapoana inscrita no CNPJ sob o
número 01.525.691/0001-00, no Estado do Rio de
Janeiro, com sede na Rua Zé do Rádio, nº 15, no
Município de São Francisco de Itabapoana, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 6 de junho
de 2003, subscrito por representante legal, no qual
demonstrou interesse na exploração do Serviço de
Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 28 de janeiro de 2004, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 km entre as interessadas
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nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras três entidades foram objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação de Amigos do Bairro Nova Esperança – Processo n.º 53770.000.425/99, arquivado
pelos seguintes fatos e fundamentos: a entidade não
encaminhou a documentação exigida pela legislação
especíﬁca, no prazo legal estipulado, impossibilitando
a análise técnico-jurídica do requerimento, conforme
comunicado à entidade por meio do ofício nº 2.979,
datado de 5-5-03, cuja cópia do ofício e respectivo AR
Postal se encontram anexos. Saliente-se que, frente
a ciência do arquivamento dos autos, a entidade não
apresentou solicitação para reconsideração desta decisão.
b) Fundação Cultural e de Desenvolvimento de São Francisco de Itabapoana – Processo nº
53770.000.015/99, arquivado pelos seguintes fatos e
fundamentos: a entidade deixou de apresentar toda
a documentação disposta na legislação específica,
o que gerou a impossibilidade técnico-jurídica de
análise do requerimento, conforme comunicado à
entidade por meio do ofício nº 955, datado de 1-22001, cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal
se encontram anexos. Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento dos autos, a entidade não
apresentou solicitação para reconsideração desta
decisão.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de -3-3-1998 e Norma Complementar nº
1/2004, de 26-1-2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
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área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Zé do Rádio, nº 15, no Município de São Francisco de Itabapoana, Estado do Rio
de Janeiro, de coordenadas geográﬁcas em 21º28’32”S
de latitude e 41º06’38”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da
memória do documento de folhas 269 e 270, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”,
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam:
informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com
os levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, situação da estação em faixa
de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena; planta de arruamento, endereços da sede e
do sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale
salientar que ao ﬁnal, a entidade apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise e conclusão
por este Departamento, que constatou a possibilidade
de aceitação dos novos dados, ressalte-se que em
relação ao item 15 do Roteiro de Análise de Instalação da Estação de RadCom houve justiﬁcativa às
folhas 332.
7. Inicialmente, a entidade encaminhou requerimento em atendimento ao Aviso nº 5, tendo sido seu
processo devidamente analisado e arquivado conforme comunicado à entidade por meio do Ofício nº 956
de 1º-2-2001, cuja cópia do ofício e respectivo AR
Postal se encontram anexos. A entidade apresentou
solicitação para reconsideração dos autos, tendo sido
o mesmo objeto de análise pelo Departamento que
decidiu pela não reconsideração conforme os fatos
e fundamentos dispostos no Ofício nº 8.938 de 30-62004. Posteriormente, a entidade encaminhou requerimento em atendimento ao Aviso nº 19, tendo sido
seu processo devidamente analisado e selecionado.
Considerando a seleção desta requerente, bem como
a documentação que foi encaminhada pela requerente,
constataram-se pendências passíveis do cumprimento
das seguintes exigências: apresentação de certidão
cartorária comprovando o devido registro da Ata de
Fundação e do Estatuto Social da entidade e cópia do
CNPJ retiﬁcado da requerente, tendo sido solicitada
à apresentação do projeto técnico, em conformidade
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada
Norma (ﬂs. 273 a 328).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 312 e 313,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complemen-
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tar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas
folhas 331 e 332. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação
da entidade; os endereços da sede administrativa e
de localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio; características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 328, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/1998
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes; devidamente registradas e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº
9.612/1998;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar 01/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro, administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
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• nome
Associação Comunitária a Voz de São Francisco
de Itabapoana;
• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Zé do Rádio, nº 15, Centro, Município de São
Francisco de Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro;
• coordenadas geográﬁcas
21°28’31” de latitude e 41°06’38” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 331 e
332, bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 312 e 313 e que se referem à localização
da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária a Voz
de São Francisco de Itabapoana, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53000.013.201/2003 de 12 de junho de 2003.
Brasília, 12 de abril de 2005. – Lídia Souza ElCarab Moreira, Relatora da conclusão Jurídica, Chefe
de Serviço/SSR. – Neide Aparecida da Silva, Relatora
da conclusão Técnica, Chefe de Serviço/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 13 de abril de 2005. – Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, Coordenador-Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 439, DE 2006
(Nº 2.246/2006, Na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Apoio ao Desenvolvimento de São Pedro/RN a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade

NOVEMBRO
2006
Novembro de 2006

de São Pedro, Estado do Rio Grande do
Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 516, de 8 de novembro de 2005, que autoriza
a Associação Comunitária de Apoio ao Desenvolvimento de São Pedro/RN a executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Pedro, Estado do Rio
Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 231, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 516, de 8 de novembro de 2005, que
outorga autorização à Associação Comunitária de
Apoio ao Desenvolvimento de São Pedro/RN para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de São Pedro, Estado do Rio Grande
do Norte.
Brasília, 12 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 318 EM
Brasília, 18 de novembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação para que a entidade Associação Comunitária
de Apoio ao Desenvolvimento de São Pedro/RN,
no Município de São Pedro, Estado do Rio Grande
do Norte, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223,
da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação
inclui manifestação de apoio da comunidade, numa
demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação
desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar
o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral
das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53780.000167/98, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 516, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53780.000167/98 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 1333 – 1.08/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Apoio ao Desenvolvimento de São Pedro/RN, com sede na Rua Antônio Menezes, nº 136
– Centro, no Município de São Pedro, Estado do Rio
Grande do Norte, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 5º54’28”S e longitude em
35º38’10”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
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RELATÓRIO Nº 75/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referencia: Processo nº 53.780.000.167/98, protocolizado em 26 de agosto de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Apoio ao
Desenvolvimento de São Pedro/RN, município de São
Pedro, Estado do Rio Grande do Norte.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Apoio ao Desenvolvimento de São Pedro/RN, inscrita no CNPJ
sob o número 02.623.05010001-50, no Estado do Rio
Grande do Norte, com sede na Rua Antônio Menezes,
nº136 – Centro, no município de São Pedro, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 17 de agosto de 1998,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU de 5 de novembro de 1998 que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outra entidade foi objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou
sua solicitação pata a mesma área de interesse, tendo
sido seu processo devidamente analisado e arquivado.
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da
relação constando o respectivo nome e processo, se
encontra abaixo explicitada:
a) Associação de Desenvolvimento e Promoção
Social do Município de São Pedro (ADPSP) – Processo nº 53.780.000.180/98, arquivado pelos seguintes
fatos e fundamentos: a Entidade não cumpriu todas
as exigências elencadas no Oﬁcio nº 7702/02, datado
de 30-/10-2002, restando a apresentação: - de comprovante, por meio de Certidão Cartorária de que a
Ata de Constituição datada de 25-8-85 e o Estatuto
Social da Entidade foram registrados no Livro A de
Pessoas Jurídicas, na verdade, a Entidade apresentou
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Certidão demonstrando o registro do Estatuto Social
sem especiﬁcação do Livro, bem como do registro de
uma Ata da Assembléia Geral da entidade sem data;
– comprovação do registro referente à ata de eleição
ocorrida em 28/08/99; – comprovação de válida existência das entidades que manifestaram apoio à Entidade.
Outrossim, foi encaminhada cópia do cartão CNPJ da
requerente constando como principal atividade econômica da Entidade: “Atividades Desportivas”, cuja especiﬁcação não é própria de um associação comunitária,
frente a restrição no que diz respeito à sua ﬁnalidade.,
conforme comunicado à entidade por meio do oﬁcio n0
2184/02, datado de 12/04/2002, cuja cópia do oﬁcio e
respectivo AR Postal se encontram anexos. Salientese que, frente a ciência do arquivamento dos autos, a
entidade não apresentou solicitação para reconsideração desta decisão.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requenmentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
n2 9.612, de 19.02.1998, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
n2 2.615, de 03.03.1998 e Norma Complementar nº
1/2004, de 26-1-2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado na Avenida Francisco Cabral, 60 - Centro,
no município de São Pedro, Estado do Rio Grande do
Norte, de coordenadas geográﬁcas em 05°53’51”S de
latitude e 35°38’06’W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬂcas indicadas deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da memória
do documento de folhas 38 e 42 a 45. denominado de
“Roteiro de Málise Técnica de RadCom”, que por sua
vez trata de outros dados, quais sejam: informações
sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções
sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento do
canal, situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena; planta de
arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
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a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação dos
novos dados. Ressalte-se que em relação ao item 15,
as coordenadas geográﬁcas que tornaram a Entidade
selecionada para a execução do serviço, não são as
mesmas que constaram na documentação do Aviso,
em decorrência da mudança no local de instalação.
7. A Entidade teve seu processo inicialmente
analisado e foi oﬁciada. Diante do nao cumprimento
das exigências formuladas no último oﬁcio, houve arquivamento do processo (ﬂs. 108). Diante da ciência
do arquivamento, a Entidade ingressou com pedido de
reconsideração, que foi acatado, considerando a procedência das alegações (ﬂs.135 a 138). Houve reanálise
do processo e foram constatadas pendências passíveis
do cumprimento das seguintes exigências: apresentação da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas
b, c, g e j da Norma Complementar n0 01/2004, comprovação de necessária alteração estatutária, cópia do
ri CNPJ da requerente e declaração do endereço da
sede, tendo sido soIicit;49~ a~resentaçâo do projeto
técnico, em conformidade com o disposto no subitem
12i.éWYLfdad~dtad~ Norma (ﬂs.49 a 205). É importante
esclarecer que esta mesma Entidade ingressou com
novo pedido de autorização para execução do Serviço
de Radiodifusão no Aviso nº 19, entretanto, teve seu
processo arquivado, em razão do local proposto para
a instalação do sistema irradiante, considerando as
coordenadas geográﬁcas indicadas pela Requerente,
encontrar-se a 1,097Km de distância das coordenadas
geográﬁcas constantes do Aviso (cópia do ofício e Ar
Postal encontram-se anexos).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” - IS 189 e 190,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complementar
1/2004, em especial as exigências inscritas em seu
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 196 e 197. Ressaltamos que nestes documentos
constam as seguintes informações: identiﬁcação da
entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
características técnicas dos equipamentos (transmissor)
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação
da potência efetiva irradiada e intensidade de campo
no limite da área de serviço, díagramas de irradiação
do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especif’icamente
no intervalo de folhas 01 a 205 dos autos, corresponde
ao que se segue:
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• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei 9612/98 e pressupostos da Norma Complementar nº 1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às fmalidades e requisitos da Lei nº 9612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
01/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informadosz
III – Conclusao/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos d~ habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes
autos, após detido exame do rol de documentos, os
quais estão compativeis ~ com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária de Apoio ao Desenvolvimento de São Pedro/RN;
• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Antônio Menezes, 136 – Centro, município
de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte;
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• coordenadas geográﬂcas
05°54’28” de latitude e 35º38’10” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs.l96 e 197, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 189
e que se referem àlocalização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do
pedido formulado pela Associação Comunitária de Apoio
ao Desenvolvimento de São PedroIRN, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.780.000.167/98, de 26 de agsoto de 1998.
Brasília, 13 de abril de 2005. – Relator da conclusão Jurídica, Aline Oliveira Prado, Chefe de Serviço/SSR - Relator da conclusão Técnica, Ana Maria
das Dores e Silva, Chefe de Serviço/SSR.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 440, DE 2006
(Nº 2.273/2006, Na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Educativa e Social de Paracatu (ONGPAR) a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 651, de 22 de dezembro de 2005, que autoriza a
Associação Comunitária Educativa e Social de Paracatu
(ONGPAR) a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 254, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
Interino, o ato constante da Portaria nº 651, de 22 de dezembro de 2005, que outorga autorização à Associação
Comunitária Educativa e Social de Paracatu (ONGPAR)
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, no
Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 18 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MC Nº 10 EM
Brasília, 4 de janeiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Educativa e Social de Paracatu (ONGPAR), no Município de
Paracatu, Estado de Minas Gerais, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53710.001558/98, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Tito Cardoso de Oliveira
Neto.
PORTARIA Nº 651 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.001558/98 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 2017– 1.08/2005, resolve:
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Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Educativa e Social de Paracatu (ONGPAR), com
sede na Rua Cristiano Costa Bezerra, nº 950, Bairro
Vila Alvorada, no Município de Paracatu, Estado de
Minas Gerais, para executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 17°14’26”S e longitude em
46°50’35”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
RELATÓRIO Nº 0275/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53710.001.558/98, protocolizado em 27 de novembro de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Educativa e Social de Paracatu (ONGPAR), Município de Paracatu,
Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Educativa e Social
de Paracatu (ONGPAR), inscrita no CNPJ sob o número 02.167.028/0001-43, no Estado de Minas Gerais,
com sede na Rua Cristiano Costa Bezerra, 950 – Bairro
Vila Alvorada, no Município de Paracatu, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 18 de novembro de 1998,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU de 5 de novembro de 1998 que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
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transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras três entidades foram objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação Comunitária Educacional e Cultural de Comunicação – Processo nº 53.710.001.675/98,
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: o local
de instalação do sistema irradiante proposto situou-se
em uma posição geográﬁca cuja distância com a antena
de transmissão de emissora constante no Aviso desta
secretaria, publicado no DOU de 5-11-98, resulta em
0,827km. Isto contraria o disposto no citado aviso que
prevê uma distância de até 500m, conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 4.302, datado de
26-6-2001, cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal
se encontram anexos. Saliente-se que, frente à ciência
do arquivamento dos autos, a entidade não apresentou
solicitação para reconsideração desta decisão.
b) Associação Beneﬁcente Nova Esperança de
Paracatu – Processo nº 53.710.000.518/99, arquivado
pelos seguintes fatos e fundamentos: o local proposto
para a instalação do sistema irradiante da Requerente,
que atendeu a Aviso de Habilitação publicado no DOU
de 18-3-99, situou-se numa posição geográﬁca cuja
distância resultou em 2,08km da antena de transmissão da emissora de uma outra Entidade já autorizada
em Paracatu e que havia atendido a Aviso desta secretaria, publicado anteriormente no DOU de 5-11-98,
conforme comunicado à entidade por meio do ofício
nº 3.109, datado de 30-4-03, cuja cópia do ofício e
respectivo AR Postal se encontram anexos. Salientese que, frente a ciência do arquivamento dos autos, a
entidade não apresentou solicitação para reconsideração desta decisão.
c) Associação Comunitária de Paracatu – Processo nº 53.710.000.849/98, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: tal conclusão baseou-se no
fato de que o local da instalação proposto situa-se a
mais de 500m das coordenadas do Aviso, publicado
no Diário Oﬁcial da União de 5-11-98, contrariando o
disposto no item 6.6 da Norma nº 2/98, aprovada pela
Portaria nº 191, conforme comunicado à entidade por
meio do ofício nº 445, de 16-2-00, cuja cópia do ofício
e respectivo AR Postal se encontram anexos. Saliente-
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se que, frente a ciência do arquivamento dos autos, a
entidade não apresentou solicitação para reconsideração desta decisão.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004,
de 26-1-2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Rua Adjunto Botelho, 228 – Bairro Vila
Alvorada, no Município de Paracatu, Estado de Minas
Gerais, de coordenadas geográﬁcas em 17°13’01“S
de latitude e 46°52’17”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser alteradas, pelo que se depreende da memória
do documento de folhas 139 a 142, denominado de
“Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua
vez trata de outros dados, quais sejam: informações
sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções
sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento do
canal, situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
Ressalte-se que as coordenadas do local de instalação participante do aviso 1 não são as mesmas
que a tornaram a selecionada, pois o Ministério solicitou apresentação das reais coordenadas por meio
do Ofício nº 1.835 datado de 5-4-2005, em resposta
ao referido ofício, a Requerente apresentou novo local para a instalação do sistema irradiante conforme
ﬂs. 237, 238, 239, 240 e 241. Em resposta ao Ofício
nº 6.178 datado de 26-9-2005, a Requerente apre-
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sentou o projeto técnico, o proﬁssional apresentou as
coordenadas geográﬁcas em números fracionados,
conforme ﬂs. 297, 298, 299, 300, 306 e 307. Por meio
do Ofício nº 6.589 datado de 26-10-2005, foi solicitado que a Requerente apresentasse as coordenadas
geográﬁcas com apenas 2 (dois) dígitos inteiros, em
resposta ao referido ofício, a Requerente apresentou
as coordenadas geográﬁcas arredondadas, conforme
ﬂ. 315. Os novos dados foram analisados e aceitos
conforme ﬂs. 321 e 322.
7. Considerando a seleção desta requerente,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a,
b, c, e, g, h, i, j e l da Norma Complementar nº 1/2004,
comprovação de necessária alteração estatutária, cópia
do CNPJ da requerente e declaração do endereço da
sede, tendo sido solicitada a apresentação do projeto
técnico, em conformidade com o disposto no subitem
12.1 e alíneas da citada Norma (ﬂs. 252 a 318).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 315, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004,
em especial as exigências inscritas em seu subitem
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 321
e 322.
Ressaltamos que nestes documentos constam
as seguintes informações: identiﬁcação da entidade;
os endereços da sede administrativa e de localização
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 318 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos disposto no Código Civil Brasileiro e adequados
às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
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• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Educativa e Social de
Paracatu (ONGPAR);
• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Cristiano Costa Bezerra nº 950 – Bairro
Vila Alvorada, Município de Paracatu, Estado de Minas Gerais;
• coordenadas geográﬁcas
17°14’26” de latitude e 46°50’35” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 321 e 322, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 315
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Educativa e Social de Paracatu (ONGPAR), no senti-
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do de conceder-lhe a autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.710.001.558/98, de 27
de novembro de 1998.
Brasilia, 18 de novembro de 2005. – Aline Oliveira Prado Magalhães Lopes, Chefe de Serviço de
Radiodifusão Comunitária, Mat. 1353239 SERAC/CORAC/DEOC/SC, Relatora da conclusão Jurídica. – Neide
Aparecida da Silva, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 18 de novembro de 2005. – Alexandra
Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 21 de novembro de 2005. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 0275/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 24 de novembro de 2005. – Joanilson
L. B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
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apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 16
de março de 2006, que “Renova a concessão outorgada à Rádio São Carlos Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora, em onda média, sem direito
de exclusividade, no Município de São Carlos, Estado
de Santa Catarina”.
Brasília, 19 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 408 EM
Brasília, 27 de dezembro de 2005

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 16 de março de 2006, que renova por 10 (dez)
anos, a partir de 18 de fevereiro de 2002, a concessão da
Rádio São Carlos Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de São Carlos, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
o incluso projeto de Decreto, para renovação da concessão outorgada à Rádio São Carlos Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sonora em onda média, no Município de
São Carlos, Estado de Santa Catarina, pelo prazo de
10 (dez) anos.
2. A Requerente recebeu a outorga, originariamente, pela Portaria MC nº 30, de 15 de fevereiro de
1982, publicada no DOU de 18 de outubro de 1982.
3. Pretende a Requerente a renovação de sua
concessão por igual período, ou seja, 10 (dez) anos,
a partir de 18 de fevereiro de 1992.
4. Observo que a renovação do prazo de vigência da outorga para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
5. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a
Consultaria Jurídica deste Ministério manifestaramse sobre o pedido, considerando-o de acordo com a
legislação aplicável e demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações necessárias à renovação da
concessão, o que me levou a deferir o requerimento
de renovação.
6. Nessa conformidade, e em observância aos
termos do § 3º art. 223 da Constituição Federal, esclareço que o ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo nº 53740.000575/01
que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

MENSAGEM Nº 259, DE 2006

DECRETO DE 16 DE MARÇO DE 2006

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 441, DE 2006
(Nº 2.276/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio São Carlos Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de São Carlos, Estado de
Santa Catarina.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à

Renova a concessão outorgada à Rádio São Carlos Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora, em onda média,
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sem direito de exclusividade, no Município
de São Carlos, Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº
88.066, de 22 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 53740.000575/01,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 18 de fevereiro de 2002, a concessão
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, no Município de São
Carlos, Estado de Santa Catarina, outorgada à Rádio
São Calos Ltda. pela Portaria MC nº 30, de 15 de fevereiro de 1982, e renovada pelo Decreto de 13 de outubro
de 1995, publicado no Diário Oﬁcial da União de 14
de outubro de 1995, aprovado pelo Decreto Legislativo
nº 53, de 22 de outubro de 1997, publicado no Diário
Oﬁcial da União do dia 23 de outubro de 1997.
Parágrafo único. A concessão ora renovada reger-se-á pelo Código Brasileiro Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, § 3º do art.
223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 16 de março de 2006; 185º da Independência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
PARECER/MC/CONJUR/DMM/Nº 1.674 – 1.13/2005
Processo Nº 53740.000575/01
Ementa: Concessão pra explorar o serviço de radiodifusão sonora em ondas médias. Pedido de renovação
formulado tempestivamente. A requerente apresentou
toda a documentação exigida. Mudança do contrato
social pendente de análise pelo Ministério das Comunicações. As alterações efetivadas não obstam o deferimento do pedido, que reveste-se de legalidade.
I – Do Relatório
1. Veio a exame desta Consultoria requerimento
formulado pela Rádio São Carlos Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias no Município de São Carlos, Estado de Santa
Catarina, solicitando a renovação da concessão que
lhe foi outorgada, por meio da Portaria MC nº 30, de
15 de fevereiro de 1982, publicada no DOU de 18 de
outubro de 1982.
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2. A Secretaria de Serviços de Comunicação
Eletrônica, por meio do Parecer nº 239/2005/COSMS/CGLO/DEOC/SC, manifestou-se favoravelmente
ao deferimento do pedido (ﬂs. 71 a 73).
3. A renovação da concessão foi, então, deferida à
entidade, pelo Decreto s/nº de 13 de outubro de 1995,
publicado no DOU de 14 de outubro de 1995, através
do Decreto Legislativo nº 53 de 1997, publicado no
DOU do dia 23 de outubro de 1997, tendo produzido
seus efeitos legais, com vigência do novo período a
partir de 18 de fevereiro de 1992.
II – Da Análise
4. Inicialmente, observa-se que a requerente, ao
solicitar o pedido de renovação no dia 3 de outubro de
2001 (ﬂ. 1), o fez tempestivamente.
5. O Dec. nº 88.066/83, que deu nova regulamentação à Lei nº 5.785/72, trata dos requisitos e exigências para obtenção da renovação das concessões e
permissões do serviço de radiodifusão.
6. Nesse contexto, a análise dos autos mostra a
requerente juntou a documentação estabelecida no
Dec. nº 88.066/83; no Ato Normativo nº 1, de 1999,
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicações
e Informática da Câmara dos Deputados; na Lei nº
8.212/1991, e na Lei nº 8.036/1990.
7. Cumpre explicitar que a requerente teve seu
capital social alterados em dezembro de 2003 por sua
“quinta alteração contratual” (ﬂs. 47 a 52) pendentes de
análise pelo Ministério das Comunicações, conforme
exigido pelo art. 38, b, da Lei nº 4.117/1962.
8. Os últimos quadros societário e diretivo aprovados pelo Ministério das Comunicações, através da
Portaria DMC nº 36 de 1º de abril de 1997, autorizando
a seguinte composição social, efetivada pela “quarta
alteração social (ﬂs. 53 a 56):
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10. Cumpre ressaltar que a exigência prevista no
art. 38, b, da Lei nº 4.117/1962 foi acrescentada pela
Lei nº 10.610/2002, visando resguardar as normas
previstas naquela lei, que dispõe sobre a participação
de capital estrangeiro nas empresas jornalísticas e de
radiodifusão, que impõem à participação do capital estrangeiro nessas empresas um limite de 30% do capital
total ou do capital votante.
11. Dessa forma, como as alterações efetivadas
pela requerente não implicaram em alterações substanciais no seu quadro societário, não havendo alterações das pessoas físicas que detêm seu controle
acionário, nem do percentual de quotas pertencentes
a cada um, em comparação ao último quadro aprovado pelo Ministério das Comunicações.
12. Quanto ao quadro diretivo, não ocorreu alteração no cargo de gerência, passando o sócio majoritário
a exercer a administração da empresa, o que não implica
em violação aos limites da citada Lei nº 10.610/2002.
14. Face ao exposto, em atenção ao princípio da
razoabilidade, não se pode recusar o direito à renovação
da concessão requerida em razão do descumprimento
de formalidade legal que não acarretou real prejuízo ao
interesse público, considerando-se sanada a irregularidade veriﬁcada pela apresentação do atual quadro diretivo
e societário da requerente no presente processo.
15. Ressalte-se, ainda, que a emissora encontrase operando regularmente, dentro das características
técnicas que lhe foram atribuídas.
16. A situação da concessionária perante o Fundo
de Fiscalização de Telecomunicações – FISTEL é regular,
inexistindo débitos pendentes com a ANATEL (ﬂ. 70).
17. Também é regular a situação da concedente
em face das Fazendas Públicas Federais (39 e 40),
Estadual (ﬂ. 37), Municipal (ﬂ.38), INSS (ﬂ. 35) e da
CEF, gestora do FGTS (ﬂ. 36), bem como, apresentou
os demais documentos e certidões exigidos legalmente
para ﬁns de renovação da outorga.
III – Da Conclusão
18. Diante do exposto, cumpridas as praxes processuais no que se refere à análise técnico-jurídica
da matéria, propõe-se o encaminhamento dos autos,
acompanhados de minutas dos atos próprios – Decreto
e Exposição de Motivos – à consideração do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações.
19. Posteriormente, deverá a matéria ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante o disposto do
§3º do art. 223 da Constituição Federal, para que o ato
de renovação possa surtir seus efeitos legais.
20. Em se tratando de concessão, nos termos do
art. 6º da Lei nº 5.785/1972, compete ao Presidente
da República decidir o pedido.
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21. É o parecer, o qual submeto à apreciação
superior.
Brasília, 26 de outubro de 2005. – Daniel Mandelli Martin Filho, Advogado da União.
De acordo.
À consideração do Sr. Consultor Jurídico.
Em 1º-11-2005. – Eduardo Magalhães Teixeira,
Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicação Eletrônica Substituto.
Aprovo. Encaminhe-se o presente processo acompanhado do respectivo ato ao gabinete do Exmo. Sr.
Ministro de Estado das Comunicações, para as providências de sua alçada.
Em 22-12-2005. – Marcelo Bechara de S. Hobaika – Consultor Jurídico.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 442, DE 2006
(Nº 2.277/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Radio Modelo Fm Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 685, de 28 de dezembro de 2005, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 9 de setembro de 2001,
a permissão outorgada à Rádio Modelo Fm Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Indaiatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 261, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
o ato constante da Portaria nº 685, de 28 de dezembro
de 2005, que renova, por dez anos, a partir de 9 de setembro de 2001, a permissão outorgada à Rádio Modelo
Fm Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada no
Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo.
Brasília, 19 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MC Nº 16 EM
Brasília, 5 de janeiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria, pela qual foi renovada a permissão
outorgada à Radio Modelo FM Ltda, por meio da Portaria nº 220 de 9 de novembro de 1989, publicado no
Diário Oﬁcial da União do dia 10 de novembro de
1989, referendada pelo Decreto Legislativo nº 189 de
6 de setembro de 1991, publicado no Diário Oﬁcial
de 9 de setembro de 1991, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, no Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo.
2. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a
Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se
sobre o pedido, considerando-o de acordo com a legislação aplicável e demonstrando possuir a entidade as
qualiﬁcações necessárias à renovação da permissão, o
que me levou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo nº 53830.000327/2001,
que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Tito Cardoso de Oliveira
Neto.
PORTARIA Nº 685, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5º da lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art.
6º inciso III, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53830.000327/2001, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33 § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962 por dez anos, a
partir de 9 de setembro de 2001, a permissão outorgada à Rádio Modelo Fm Ltda., pela Portaria nº 220 de 9
de novembro de 1989, publicado no Diário Oﬁcial da
União do dia 10 de novembro de 1989 e referendada
pelo Decreto Legislativo nº 189 de 6 de setembro de
1991, publicado no Diário Oﬁcial de 9 de setembro
de 1991, para explorar; sem direito de exclusividade, o
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
no Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüente seus regulamentos.
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Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações.
PARECER/MC/CONJUR/AGF/Nº 1921 – 1.13/2005
Processo Nº: 53830.000327/2001
Ementa: Permissão para explorar o serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada – FM. Pedido
de renovação formulado tempestivamente. A requerente apresentou toda a documentação exigida. Pelo
deferimento do pedido.
I – Do Relatório
1. Veio a exame desta Consultoria requerimento
formulado Rádio Modelo FM Ltda., permissionária do
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada no Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, solicitando a renovação da permissão que lhe foi
outorgada pela Portaria nº 220 de 9 de novembro de
1989, publicado no Diário Oﬁcial da União do dia 10
de novembro de 1989 referendada pelo Decreto Legislativo nº 189 de 6 de setembro de 1991, publicado
no Diário Oﬁcial de 9 de setembro de 1991.
2. A Secretaria de Serviços de Comunicação
Eletrônica, por meio do Parecer nº 430/2004/CORDF/DOS/SSCE/MC, manifestou-se favoravelmente ao
deferimento do pedido (ﬂs. 121/123).
II – Da Análise
3. Inicialmente, observa-se que a requerente, ao
protocolar o pedido de renovação no dia 8 de junho de
2001 (ﬂ. 1), o fez tempestivamente.
4. O Dec. nº 88.066/1983 deu nova regulamentação à Lei nº 5.785/19 e trata dos requisitos e exigências para obtenção da renovação das concessões e
permissões do serviço de radiodifusão.
5. Nesse contexto, a análise dos autos mostra a
requerente juntou a documentação estabelecida no
Dec. nº 88.066/1983; no Ato Normativo nº 1, de 1999,
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicações
e Informática da Câmara dos Deputados; na Lei nº
8.212/1991, e na Lei nº 8.036/1990, consoante já citado do Parecer nº 430/2004/CORDF/DOS/SSCE/MC,
elaborado pela Secretaria de Serviços de Comunicação
Eletrônica (ﬂs. 121/123).
6. Merece relevo que a documentação referente
a composição societária da outorgada está atualizada
e seu quadro social devidamente aprovado por este
Ministério das Comunicações, pela Portaria nº 51 de
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23 de maio de 2001. Atualmente, a composição do
quadro social é a seguinte:
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Em 28-12-2005. – Maria da Glória Tuxi F. dos
Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos
de Comunicação Eletrônica.
Aprovo. Encaminhe-se o presente processo acompanhado do respectivo ato ao gabinete do Exmo Sr.
Ministro de Estado das Comunicações, para as providências de sua alçada.
Em 22-12-200. – Marcelo de S. Hobaika Bechara, Consultor Jurídico.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)

7. Ressalte-se, ainda, que a emissora se encontra operando regularmente dentro das características
técnicas que lhe foram atribuídas, consoante comunicação feita pela Anatel (ﬂs. 25/30).
8. Outrossim, a requerente apresenta situação
regular perante os diversos Fiscos seja Federal (ﬂ.
79), Estadual (ﬂ. 77) e Municipal (ﬂ. 76), INSS ( ﬂ.
76), FGTS (ﬂ. 74), Receita Federal (ﬂ. 78). FISTEL (ﬂ.
120), bem como com relação às contribuições sindicais patronais e dos trabalhadores (ﬂs. 2/07 e 8/13,
respectivamente).
9. Cabe, por ﬁm, apenas a título de menção,
acrescentar que a entidade sofreu, no decorrer da vigência da outorga, pena de multa, nos moldes salientados pelo item 4 e 5 do parecer confeccionado pela
Secretaria de Comunicação Eletrônica (ﬂs. 121/126)
que compõe os presentes autos.
III – Da Conclusão
10. Diante do exposto, cumpridas as praxes processuais no que se refere a análise Técnico-jurídica
da matéria, opino pelo deferimento do pedido, razão
pela qual propõe-se o encaminhamento dos autos,
acompanhados de minutas dos atos próprios – Portaria e Exposição de Motivos à consideração do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações.
11. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante o disposto do
§ 3º do art. 223 da Constituição Federal, para que o ato
de renovação possa surtir seus efeitos legais.
12. Em se tratando de permissão, nos termos
do art. 5º da Lei nº 5.785/72, compete ao Ministro de
Estado das Comunicações decidir o pedido.
13. Saliente-se, ao ﬁnal, que a permissão deverá
ser renovada por dez anos, a partir de 9 de setembro
de 2001.
14. É o parecer que submeto à consideração
superior.
Brasília, 24 de novembro de 2005. – Ana Carolina
Guerreiro Fernandes, Coordenadora Jurídica.
De acordo. À consideração do Sr. Consultor
Jurídico.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 443, DE 2006
(Nº 2.282/2006, Na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Crixás Para Todos a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Crixás, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria
nº 513, de 8 de novembro de 2005, que autoriza a Associação Comunitária Crixás para Todos a executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Crixás, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 284, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
o ato constante da Portaria nº 513, de 8 de novembro de
2005, que outorga autorização à Associação Comunitária
Crixás para Todos para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Crixás, Estado de Goiás.
Brasília, 27 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC nº 313 EM
Brasília, 18 de novembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Crixás
para Todos, no Município de Crixás, Estado de Goiás,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
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comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53670.000667/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 513, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53670.000667/98 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 744 – 1.08/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Crixás para Todos, com sede na Rua do Comércio, esquina Rua H, nº 447, 1º andar – Centro, no
Município de Crixás, Estado de Goiás, para executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 14°32’32”S e longitude em
49°58’06”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no

NOVEMBRO
2006
Novembro de 2006

prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
RELATÓRIO Nº 17/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 953.670.000.667-98, protocolizado em 17-11-1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Crixás Para todos, Município de Crixás, Estado de Goiás.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Crixás Para Todos,
inscrita no CNPJ sob o número 2.572.249/0001-05,
no Estado de Goiás, com sede na Rua do Comércio,
esquina com Rua H, nº 447, 1º andar, no Município
de Crixás, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, conforme requerimento datado
de 11-11-1998 subscrito por representante legal, no
qual demonstrou interesse na exploração do Serviço
de Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo
12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 18-3-1999 que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando à distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outra entidade foi objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo
sido seu processo devidamente analisado e arquivado.
O motivo do arquivamento, bem como a indicação do
nome e processo, se encontra abaixo explicitada:
a) Associação Comunitária Crixaense – Processo
nº 53.670.000.133-99, arquivado pelos seguintes fatos
e fundamentos: “...Em decorrência de análise inicialmente efetuada nos autos de seu processo, constataram-se algumas pendências passíveis do cumprimento
de exigências, dispostas no Ofício nº 2.412/2000 de
5-6-2000, AR Postal em 15-6-2000. Ocorre que, diante da revisão efetuada nos autos do processo, constatou-se que a Entidade deixou de encaminhar toda a
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documentação solicitada no citado ofício, ocorrendo
a perda do prazo pelo decurso do tempo e restando
comprovada a sua falta de interesse processual...” conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº
4.638/2003, datado de 28-5-2003, cuja cópia do ofício
e respectivo AR Postal se encontram anexos. Salientese que, frente à ciência do arquivamento dos autos, a
entidade apresentou solicitação para reconsideração
dos autos, tendo sido o mesmo objeto de análise pelo
Departamento que decidiu pela não reconsideração
conforme os fatos e fundamentos dispostos no ofício nº 8.995 de 1º-7-2004, AR Postal em 21-7-2004.
Salientamos que até a presente data a Entidade não
ingressou com Recurso.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnico
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº
1/2004, de 26-1-2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua do Comércio, esquina com
Rua H, nº 447, Centro, no município de Crixás, Estado
de coordenadas geográﬁcas em 14°32’56” de latitude
e 49°58’13”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 616 e 617, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale salientar que quando da
apresentação do Projeto Técnico, a entidade apontou
novas coordenadas às ﬂs. 660, 661 e 666. Os novos
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dados foram objeto de análise e conclusão por este
Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação dos novos dados, conforme ﬂs. 681 e 682.
7. Considerando a seleção desta requerente,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passiveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas “c”,
“d” e “f” da Norma Complementar nº 01/2004, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante
de válida existência das entidades que manifestaram
apoio à iniciativa, cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente e declaração do endereço da sede, tendo sido
solicitada a apresentação do projeto técnico, em conformidade com o disposto no subitem 12.1 e alíneas
da citada norma (ﬂs. 618 a 728).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações ﬂs-660, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de veriﬁcação
instalação da estação, constatando-se conformidade
com a Norma Complementar 01/2004, em especial as
exigências inscritas em seu subitem 12.1 e alíneas,
conforme observa-se nas folhas 681 e 682. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes
informações: identiﬁcação da entidade; os endereços
da sede administrativa e de localização do transmissor,
sistema irradiante e estúdio; características técnicas
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 729, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados
às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
01/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;

170

35842

Quarta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar 01/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas “h”, “i” e “j” da Norma Complementar 01/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária Crixás para Todos
• quadro diretivo
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Divisão/SSR. – Relatora da conclusão Técnica, Ana
Maria das Dores e Silva, Chefe de Serviço/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 26 de janeiro de 2005. – Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 26 de janeiro de 2005. – Waldemar
Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 444, DE 2006
(Nº 2.283/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação
de Moradores da Cidade de Goiandira – GO a
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Goiandira, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 56, de 15 de fevereiro de 2006, que autoriza
a Associação de Moradores da Cidade de Goiandira
– GO a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Goiandira, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 285, DE 2006

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua do Comércio, esquina com Rua H, nº 447, 10
andar, Centro, município de Crixás, Estado de Goiás.
• coordenadas geográﬁcas
14°32’32” de latitude e 49°58’06 de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 681 e 682, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 660
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Crixás Para Todos, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.670.060.667-98 de 17 de novembro de 1998.
Brasília, 26 de janeiro de 2005. – Relatora da
conclusão Jurídica, Sibela Leandra Portela, Chefe de

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 56,
de 15 de fevereiro de 2006, que outorga autorização à
Associação de Moradores da Cidade de Goiandira-GO
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Goiandira, Estado de Goiás.
Brasília, 27 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 88 EM
Brasília, 22 de fevereiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação de Moradores da Cidade de Goiandira – GO, no Município de Goiandira,
Estado de Goiás, explore o serviço de radiodifusão
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comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53670.002025/02, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 56, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2006.
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, na Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53670.002025/02 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 0237 – 1.08/2006, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de
Moradores da Cidade de Goiandira – GO, com sede
na Rua Onesiforo Mariano de Oliveira, nº 06 – Centro,
no Município de Goiandira, Estado de Goiás, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 18º07’54”S e longitude em
48º05’06”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
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Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, – Hélio Costa.
RELATÓRIO
Nº 243/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53670002025/02 protocolizado em 4-9-2002.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Moradores da Cidade
de Goiandira – GO, Município de Goiandira, Estado
de Goiás.
I – Introdução
1. A Associação de Moradores da Cidade de Goiandira – GO inscrita no CNPJ sob o número 5.232.697/000140, no Estado de Goiás, com sede na Rua Onesiforo
Mariano de Oliveira, nº 6, Centro, município de Goiandira, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 2-9-2002
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 28-1-2004 que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 41 km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
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me do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº
1/2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Onesiforo Mariano de Oliveira, nº 6, Centro, no Município de Goiandira, Estado de
Goiás, de coordenadas geográﬁcas em 17°57’37”S de
latitude e 18°16’34”W de longitude. Estas coordenadas foram alteradas, antes mesmo da primeira análise
mediante solicitação.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 82/83, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento,
que constatou a possibilidade de aceitação dos novos dados. Ressalta-se que em relação ao item 15 do
Roteiro de Análise de Instalação de RadCom, houve
justiﬁcativas às ﬂs. 245.
7. Considerando a seleção desta requerente,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas b, c, e, f, i, j da Norma Complementar nº 1/2004,
comprovação de necessária alteração estatutária,
comprovante de válida existência das entidades que
manifestaram apoio à iniciativa, tendo sido solicitada
a apresentação do projeto técnico, em conformidade
com o disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada
Norma (ﬂs. 94 a 247).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 227/228,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, cons-
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tatando-se conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas
folhas 244/245. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação
da entidade; os endereços da sede administrativa e
de localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio; características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 247, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados
às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
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• Nome
Associação de Moradores da Cidade de Goiandira – GO,
• quadro diretivo
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Aprovo o Relatório nº/200/RADCOM/DOS/SSCE/
ME. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame
e parecer.
Brasília, de de 2005. – Joanilson L. B. Ferreira,
Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 445, DE 2006
(Nº 2.284/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Beneﬁcente e Comunitária
Caminhos da Vida a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.

• Localização do Transmissor, Sistema Irradiante
e Estúdio
Rua Onesiforo Mariano de Oliveira, nº 6, Município de Goiandira, Estado de Goiás.
• Coordenadas Geográﬁcas
18°07’54” de latitude e 48°05’06” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 244/245,
bem como “Formulário de Informações Técnicas”
– ﬂs. 227/228 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Moradores da
Cidade de Goiandira – GO, no sentido de conceder-lhe
a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53670002025/02 de 4 de setembro de 2002.
Brasília, 25 de outubro de 2005. – Luciana Coelho
Costa, Relator da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relator da conclusão Técnica.
De Acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 26 de outubro de 2005. – Alexandra
Luciana Costa, Coodenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 31 de outubro de 2005. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 552, de 18 de novembro de 2005, que autoriza
a Associação Cultural Beneﬁcente e Comunitária Caminhos da Vida a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 286, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº
552, de 18 de novembro de 2005, que outorga autorização à Associação Cultural Beneﬁcente e Comunitária Caminhos da Vida para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária no município de Itumbiara,
Estado de Goiás.
Brasília, 27 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 354 EM
Brasília 6 de dezembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Cultural Beneﬁcente e Comunitária Caminhos da Vida, no Município de
Itumbiara, Estado de Goiás, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
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do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53670.000498/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 552, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53670.000498/98 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 534 – 1.08/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultural Beneﬁcente e Comunitária Caminhos da Vida, com
sede na Avenida da Saudade, nº 245, Bairro Social, no
Município de Itumbiara, Estado de Goiás, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
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ográﬁcas com latitude em 18°24’33”S e longitude em
49°13’04”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
RELATÓRIO Nº 13/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.670.000.498/98, protocolizado em 14 de setembro de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural Beneﬁcente e Comunitária Caminhos da Vida, município de Itumbiara,
Estado de Goiás.
I – Introdução
1. A Associação Cultural Beneﬁcente e Comunitária Caminhos da Vida, inscrita no CNPJ sob o número 02.597.213/0001-78, no Estado de Goiás, com
sede na Avenida da Saudade, nº 245, Bairro Social,
no município de Itumbiara, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 26 de agosto de 1998, subscrito por
representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 18 de março de 1999 que contempla
a localidade onde pretende instalar o seu transmissor,
assim com sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras duas entidade foram objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
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a) Associação dos Moradores do Bairro Novo
Horizonte – Processo nº 53.670.000.648/01, arquivado
pelos seguintes fatos e fundamentos: diante da negativa
do acordo, utilizou-se o critério da representatividade,
do qual constatou-se que esta entidade apresentou
menor número de manifestações em apoio à iniciativa
que a sua concorrente, conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 5.553, datado de 19 de maio
de 2004, cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal
se encontram anexos. Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento dos autos, a entidade apresentou
solicitação para reconsideração dos autos, tendo sido
a mesma objeto de análise pelo Departamento que
decidiu pela reconsideração conforme os fatos e fundamentos dispostos no ofício nº 14 de 5 de janeiro de
2005, vez que esta concorrente distanciou-se a mais
de 4km das coordenadas propostas para instalação
do sistema irradiante das emissoras.
b) Associação dos Deﬁcientes Físicos de Itumbiara – Processo nº 53.670.000.500/98, arquivado
pelos seguintes fatos e fundamentos: a entidade não
foi caracterizada como de natureza comunitária, não
representando o universo da comunidade local, conforme comunicado à entidade por meio do oﬁcio nº
3.784, datado de 31 de maio de 2001, cuja cópia do
ofício e respectivo AR Postal se encontram anexos.
Ressalte-se que a entidade não tomou ciência do ofício
nº 3.784 (AR Postal devolvido pelos Correios), sendo,
portanto, publicado no Diário Oﬁcial da União de 21 de
setembro de 2004, um Comunicado de Arquivamento
de Processo, cuja cópia encontra-se anexa. Salientese que, frente a ciência do arquivamento dos autos, a
entidade não apresentou solicitação para reconsideração desta decisão.
II – Relatório
• Atos Constitutivos da Entidade/Documentos Acessórios e Aspectos Técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de l9-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004,
de 26-1-2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
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área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Avenida Saudade, nº 245, Bairro
Social, no Município de Itumbiara, Estado de Goiás, de
coordenadas geográﬁcas em 18°24’33”S de latitude e
49°13’04’W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 775 e 776,denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Ressalte-se que em relação ao item 15 do Roteiro de Análise de Instalação da
Estação de RadCom as coordenadas são as mesmas
do Aviso que torna público a relação das entidades,
conforme roteiro de ﬂs. 810 e 811.
7. Considerando a seleção desta requerente ,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas c
e i da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ da
requerente e declaração do endereço da sede, tendo
sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em
conformidade com o disposto no subitem 12,1 e alíneas da citada Norma (ﬂs. 781 a 835).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas ﬂs. 799, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004,
especial as exigências inscritas em seu subitem 12.1 e
alíneas, conforme observa-se nas folhas 810 e 811.
Ressaltamos que nestes documentos constam
as seguintes informações: identiﬁcação da entidade;
os endereços da sede administrativa e de localização
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e
acessórios (antena e cabo coaxil), com indicação da
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 835, dos autos, corresponde
ao que se segue:
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• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados
às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar 01/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alineas “h”, ‘i” e ‘j” da Norma Complementar
01/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os com a legislação atinente, seguindo-se abaixo as
informações básicas sobre a entidade:
• Nome
Associação Cultural Beneﬁcente e Comunitária
Caminhos da Vida;
• Quadro Diretivo
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• Localização do Transmissor, Sistema Irradiante
e Estúdio
Avenida Saudade, nº 245, Bairro Social, município de Itumbiara, Estado de Goiás;
• Coordenadas Geográﬁcas
18°24’33”S de latitude e 49°13’04”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 810 e 811,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs.
799 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Cultural Beneﬁciente
e Comunitária Caminhos da Vida, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro
das condições circunscritas no Processo Administrativo
nº 53.670.000.498/98, de 14 de setembro de 1998.
Brasília, 24 de janeiro de 2005. – Lídia Souza Elcarab Moreira, Relatora da conclusão Jurídica
– Regina Aparecida Monteiro, Relatora da conclusão
Técnica, Chefe de Serviço/SSR.
A consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília 24 de Janeiro de 2005. – Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 446, DE 2006
(nº 2.316/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova concessão
à tv Fronteira Paulista Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Presidente Prudente, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 25 de janeiro de 2006, que renova por
15 (quinze) anos, a partir de 20 de setembro de 2003,
a concessão outorgada à TV Fronteira Paulista Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 102, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
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apreciação de Vossas Excelências, acompanhado da
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 25
de janeiro de 2006, que “Renova a concessão outorgada à tv Fronteira Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, sem direito de
exclusividade, no Município de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo”.
Brasília, 16 de fevereiro de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva
MC Nº 324 EM
Brasília, 18 de novembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
o incluso projeto de Decreto, para renovação da concessão outorgada à TV Fronteira Paulista Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, pelo prazo de
15 (quinze) anos.
2. A Requerente recebeu a outorga, originariamente, pelo Decreto nº 96.548, de 23 de agosto de
1988, publicado no Diário Oﬁcial da União de 24 de
agosto de 1988, e o contrato de concessão entrou
em vigor a partir de 20 de setembro de 1988, data
em que o respectivo extrato contratual foi publicado
no DOU.
3. Pretende a Requerente a renovação de sua
concessão por igual período, ou seja, 15 (quinze) anos,
a partir de 20 de setembro de 2003.
4. Observo que a renovação do prazo de vigência da outorga para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
5. Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a
Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaramse sobre o pedido, considerando-o de acordo com a
legislação aplicável e demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações necessárias à renovação da
concessão, o que me levou a deferir o requerimento
de renovação.
6. Nessa conformidade, e em observância aos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal,
esclareço que o ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do Processo nº 53000.011356/2003-96,
que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Hélio Costa, Ministro de
Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 25 DE JANEIRO DE 2006
Renova a concessão outorgada à TV
Fronteira Paulista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, sem
direito de exclusividade, no Município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput,
da Constituição, é nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 22 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53000.011356/2003-96,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
quinze anos, a partir de 20 de setembro de 2003, a
concessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens, no Município de Presidente Prudente, Estado de São Paulo,
outorgada à TV Fronteira Paulista Ltda. pelo Decreto
nº 96.548, de 23 de agosto de 1988.
Parágrafo único. A concessão ora renovada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 25 de janeiro de 2006; 185º da Independência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
PARECER/MC/CONJUR/EMT/ Nº 1782 – 1.13/2065
Processo nº: 53000.011356/2603-96
Ementa: Concessão para explorar o serviço de radiodifusão de som e imagem. Pedido de renovação formulado tempestivamente. A requerente apresentou toda
a documentação exigida. O deferimento do pedido de
renovação reveste-se de legalidade.
I – Do Relatório
1. Veio a exame desta Consultoria requerimento
formulado pela TV Fronteira Paulista Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão de som e imagem
no Município de Presidente Prudente, Estado de São
Paulo, solicitando a renovação da concessão que lhe
foi outorgada pelo Decreto nº 96.548, de 23 de agosto
de 1988, publicado no DOU do dia 24 de agosto do
mesmo ano.
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2. É importante explicitar que o contrato de concessão entrou em vigor a partir de 20 de setembro de
1988, data em que o respectivo extrato contratual foi
publicado no DOU, conforme disposição do artigo 31
do Decreto 52.795/63.
3. A Secretaria de Serviços de Comunicação
Eletrônica, por meio do Parecer nº 104/2005/COSUD/
CGLO/DEOC/MC, manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido, concluindo pela regularidade da
situação técnica e da vida societária da requerente.
II – Da Análise
4. Inicialmente, observa-se que a requerente, ao
protocolar o pedido de renovação, em 2 de junho de
2003 (ﬂ. 02), o fez tempestivamente, vez que o contrato de concessão entrou em vigor a partir de 20 de
setembro de 1988, data em que o respectivo extrato
contratual foi publicado no DOU.
5. Desta feita, deve-se considerar o pedido como
tempestivo, posto ter sido protocolado no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) meses
anteriores ao término do prazo, nos termos do artigo
4º da Lei nº 5.785/72.
6. O Dec. nº 88.066/83, que deu nova regulamentação à Lei nº 5.785/72, trata dos requisitos e exigências
para obtenção da renovação da concessão do serviço
de radiodifusão de som e imagem.
7. Nesse contexto, a análise dos autos mostra
que a requerente juntou a documentação estabelecida
no Dec. nº 88.066/83; no Ato Normativo nº 1, de 1999,
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicações
e Informática da Câmara dos Deputados; na Lei nº
8.212/1991, e na Lei nº 8.036/1990.
8. Ademais, cumpre explicitar que a requerente
tem seus quadros societários e diretivos autorizados
e aprovados pelo Poder Concedente, mediante a Portaria nº 439, de 27 de outubro de 2004 com a seguinte composição:
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9. Ressalte-se, ainda, que a emissora encontrase operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas (ﬂs. 181/200 e
279/326).
10. A situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização de Telecomunicações – FISTEL é
regular, inexistindo débitos pendentes com a Anatel
(ﬂ. 342).
11. Também é regular a situação da concedente
em face das Fazendas Públicas Federal (ﬂ. 14), Estadual (ﬂ. 16), Municipal (ﬂ. 13) e, do INSS (ﬂ. 17) e da
CEF, gestora do FGTS (ﬂ. 335), destacando-se que as
certidões positivas com efeito de negativa apresentadas pela requerente produzem os mesmos efeitos da
certidão negativa exigida para a presente renovação,
conforme expressamente disposto no art. 206 do Código Tributário Nacional.
III – Da Conclusão
12. Diante do exposto, cumpridas as praxes processuais no que se refere à análise técnico-jurídica
da matéria, propõe-se o encaminhamento dos autos,
acompanhados de minutas dos atos próprios – Decreto
e Exposição de Motivos – à consideração do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações.
13. Posteriormente, deverá a matéria ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante o disposto do
§ 3º do art. 223 da Constituição Federal, para que o ato
de renovação possa surtir seus efeitos legais.
14. Em se tratando de concessão, nos termos do
art. 6º da Lei nº 5.785/72, compete ao Presidente da
República decidir o pedido.
15. Salienta-se, ao ﬁnal, que, embora na informação nº 104/2005/COSUD/CGLO/DEOC/MC tenha se
mencionado que a concessão deveria ser renovada a
partir de 24 de agosto de 2003, o prazo da concessão, na verdade, tem início a partir da publicação do
extrato contratual no DOU, fato este que, no presente
caso, ocorreu em 20 de setembro de 1988, conforme
disposição do artigo 31 do Decreto nº 52.795/63. Deste modo, deve ser a concessão renovada por quinze
anos, a partir de 20 de setembro de 2003.
16. É o parecer, o qual submeto à apreciação
superior.
Brasília, 8 de novembro de 2005. – Eduardo Magalhães Teixeira, Advogado da União, Coordenador de
Assuntos Jurídicos de Comunicação Eletrônica.
De acordo. À consideração do Sr. Consultor Jurídico.
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Em 9-11-2005. – Maria da Glória Tuxi F. dos
Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos
de Comunicação Eletrônica.
Aprovo. Encaminhe-se o presente processo acompanhado do respectivo ato ao gabinete do Exmo Sr.
Ministro de Estado das Comunicações, para as providências de sua alçada.
Em 17-11-2005. – Marcelo Bechara de S. Hobaika, Consultor Jurídico.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 2006
(Nº 7.486/2006, Na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Altera o valor do auxílio-invalidez devido aos militares das Forças Armadas na
inatividade remunerada e revoga a Tabela V
do Anexo IV da Medida Provisória nº 2.21510, de 31 de agosto de 2001.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O auxílio-invalidez de que trata a Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001,
é devido, nos termos do regulamento, ao militar que
necessitar de internação especializada, militar ou não,
ou assistência, ou cuidados permanentes de enfermagem, devidamente constatados por Junta Militar de
Saúde, e ao militar que, por prescrição médica, também homologada por Junta Militar de Saúde, receber
tratamento na própria residência, necessitando assistência ou cuidados permanentes de enfermagem.
Art. 2º O auxílio-invalidez será pago no valor de 7 (sete) cotas e meia de soldo ou, o que
for maior, no valor de R$1.089,00 (mil e oitenta e
nove reais).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos ﬁnanceiros a partir de
1º de janeiro de 2006.
Art. 4º Fica revogada a Tabela V do Anexo IV
da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto
de 2001.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 7.486, DE 2006
Altera o valor do auxílio-invalidez devido aos militares das Forças Armadas na
inatividade remunerada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O auxílio-invalidez, de que trata a Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001,
é devido, nos termos do regulamento, ao militar que
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necessitar de internação especializada – militar ou
não – ou assistência ou cuidados permanentes de
enfermagem, devidamente constatadas por Junta
Militar de Saúde, e ao militar que, por prescrição
médica, também homologada por Junta Militar de
Saúde, receber tratamento na própria residência,
necessitando assistência ou cuidados permanentes
de enfermagem.
Art. 2º O auxílio-invalidez será pago no valor de
sete cotas e meia de soldo ou, o que for maior, no valor
de R$1.089,00 (mil e oitenta e nove reais).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos ﬁnanceiros a partir de
1º de janeiro de 2006.
Art. 4º Fica revogada a Tabela V do Anexo IV
da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto
de 2001.
Brasília,
EM Nº 473/MD
Brasília, 27 de setembro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que altera o valor do
auxílio-invalidez devido aos militares das Forças
Armadas, reformados por incapacidade para o serviço ativo e considerados inválidos, isto é, impossibilitados total e permanentemente para qualquer
trabalho e que necessitam receber tratamento/internação especializada ou assistência permanente
de enfermagem.
MENSAGEM Nº 838, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Altera o valor do auxílio-invalidez
devido aos militares das Forças Armadas na inatividade remunerada”.
Brasília, 27 de setembro de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 194/MP
Brasília, 26 de setembro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que altera o valor do
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auxílio-invalidez devido aos militares das Forças
Armadas, reformados por incapacidade para o serviço ativo e considerados inválidos, isto é, impossibilitados total e permanentemente para qualquer
trabalho e que necessitam receber tratamento/internação especializada ou assistência permanente
de enfermagem.
2. Tal medida, Senhor Presidente, coaduna-se
com a orientação governamental de Vossa Excelência
no sentido de priorizar as ações sociais e ampliar a
rede de proteção àqueles segmentos da sociedade,
ora marginalizados ou desamparados pelo Estado.
A iniciativa proposta beneﬁciará um segmento especial de militares que, no exercício de suas atividades nas várias regiões do País, sofreram acidentes
ou foram acometidos de enfermidades ou moléstias
incapacitantes. Esses militares, portanto, se viram
na contingência de serem transferidos para a inatividade, compulsoriamente, em detrimento de sua
carreira e planos de desenvolvimento proﬁssional,
e de, em curto espaço de tempo, assumirem gastos
crescentes com medicamentos e procedimentos médico-hospitalares, essenciais para a manutenção das
suas condições de vida.
3. As situações elencadas no art. 108 da Lei
nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos
Militares – que suscitam o direito ao recebimento daquele benefício são restritas, e nem todos os militares
reformados por invalidez são contemplados, já que
a condição essencial para seu usufruto é a necessidade de o reformado receber tratamento/internação
especializada ou assistência permanente de enfermagem. Segundo o Estatuto, receberia o benefício o
militar inválido e incapacitado para qualquer trabalho,
que sofra:
a) ferimento recebido em campanha ou
na manutenção da ordem pública;
b) enfermidade contraída em campanha
ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eﬁciente decorra de uma
dessas situações;
c) acidente em serviço;
d) doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa
e efeito a condições inerentes ao serviço;
e) tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
mal de Parkinson, pênﬁgo, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave e outras molés-
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tias que a lei indicar com base nas conclusões
da medicina especializada; e
f) acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com
o serviço.
4. Os artigos 78 e 79 do Decreto nº 4.307, de
18 de julho de 2002, prevêem ainda que o militar beneﬁciado:
a) tem que, periodicamente, ser submetido à inspeção de saúde, de forma que
possa ser comprovada a permanência da situação que motiva o pagamento do benefício
mensal;
b) deve apresentar, anualmente, declaração de que não exerce nenhuma atividade
remunerada, pública ou privada; e
c) terá suspenso o pagamento do auxílio-invalidez, caso seja constatado que o
militar exerce qualquer atividade remunerada ou não apresente a declaração referida
no caput.
5. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal, entendemos que tal medida será plenamente compensada pelo aumento de
receita decorrente do crescimento real da economia
brasileira, conforme demonstra a série histórica relativa à ampliação da base de arrecadação nos últimos anos.
6. Depreende-se do exposto, Senhor Presidente,
que o projeto de lei em comento é de suma importância, inserindo-se no rol de ações sociais do Governo
de Vossa Excelência, razão pela qual contamos com
a sua aprovação.
Respeitosamente, – João Bernardo De Azevedo Bringel, Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Interino.
EM Nº 473/MD
Brasília, 27 de setembro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que altera o valor do auxílio-invalidez devido aos militares das Forças Armadas,
reformados por incapacidade para o serviço ativo e
considerados inválidos, isto é, impossibilitados total e
permanentemente para qualquer trabalho e que neces-
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sitam receber tratamento/internação especializada ou
assistência permanente de enfermagem.
2. Tal medida, Senhor Presidente, coaduna-se
com a orientação governamental de Vossa Excelência
no sentido de priorizar as ações sociais e ampliar a
rede de proteção àqueles segmentos da sociedade,
ora marginalizados ou desamparados pelo Estado.
A iniciativa proposta beneﬁciará um segmento especial de militares que, no exercício de suas atividades
nas várias regiões do País, sofreram acidentes ou
foram acometidos de enfermidades ou moléstias incapacitantes. Esses militares, portanto, se viram na
contingência de serem transferidos para a inatividade compulsoriamente, em detrimento de sua carreira
e planos de desenvolvimento proﬁssional, e de, em
curto espaço de tempo, assumirem gastos crescentes com medicamentos e procedimentos médico-hospitalares, essenciais para a manutenção das suas
condições de vida.
3. As situações elencadas no art. 108 da Lei
nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 – Estatuto dos
Militares – que suscitam o direito ao recebimento daquele benefício são restritas e nem todos os militares
reformados por invalidez são contemplados, já que
a condição essencial para seu usufruto é a necessidade de o reformado receber tratamento/internação
especializada ou assistência permanente de enfermagem. Segundo o Estatuto receberia o benefício o
militar inválido e incapacitado para qualquer trabalho,
que sofra:
a) ferimento recebido em campanha ou
na manutenção da ordem pública;
b) enfermidade contraída em campanha
ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eﬁciente decorra de uma
dessas situações;
c) acidente em serviço;
d) doença, moléstia ou enfermidade
adquirida em tempo de paz, com relação
de causa e efeito a condições inerentes ao
serviço;
e) tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave
e outras moléstias que a lei indicar com
base nas conclusões da medicina especializada; e
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f) acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com
o serviço.
4. Os artigos. 78 e 79 do Decreto nº 4.307, de
18 de julho de 2002, prevêem ainda que o militar beneﬁciado:
a) tem que, periodicamente, ser submetido à inspeção de saúde, de forma que
possa ser comprovada a permanência da situação que motiva o pagamento do benefício
mensal;
b) deve apresentar, anualmente, declaração de que não exerce nenhuma atividade
remunerada, públicas ou privada; e
c) terá suspenso o pagamento do auxílio-invalidez, caso seja constatado que o
militar exerce qualquer atividade remunerada ou não apresente a declaração referida
no caput.
5. Quanto ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal – entendemos que tal
medida será plenamente compensada pelo aumento
de receita decorrente do crescimento real da economia brasileira, conforme demonstra a série histórica
relativa à ampliação da base de arrecadação nos
últimos anos.
6. Depreende-se do exposto, Senhor Presidente,
que o projeto de lei em comento é de suma importância, inserindo-se no rol de ações sociais do Governo
de Vossa Excelência, razão pela qual contamos com
a sua aprovação.
Respeitosamente, – Waldir Pires, Ministro de
Estado da Defesa.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10,
DE 31 DE AGOSTO DE 2001
Dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, altera as Leis nºs 3.765, de 4 de maio
de 1960, e 6.880, de 9 de dezembro de 1980,
e dá outras providências.
....................................................................................
ANEXO IV
Tabelas de Outros Direitos
....................................................................................
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(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – O Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2006
será publicado e remetido à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 437
a 446, de 2006, lidos anteriormente, tramitarão com
prazo determinado de 45 dias, de acordo com art. 223,
§ 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário em
25 de março de 2003, os Projetos lidos serão apreciados
terminativamente pela Comissão de Educação, onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis,
nos termos do art. 122, II, b, combinado com o art. 375,
I, ambos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Presidência comunica ao Plenário que a Comissão de Assuntos Sociais ao apreciar o Projeto de
Lei do Senado nº 89, de 2005 – Complementar, decidiu
pela transformação da matéria em projeto de lei ordinária. Em atendimento à conclusão do parecer daquele
órgão técnico, e ao que preceitua o inciso I do art. 91
do Regimento Interno, a proposição passa a tramitar
em decisão terminativa naquela Comissão.
Nesse sentido há sobre a mesa expediente que
passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. Nº 120/2006 – PRES/CAS
Brasília, 27 de outubro de 2006
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
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89, de 2005, de autoria do Senador Paulo Otávio, que
“Vincula recursos para a Seguridade Social”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, Senador Antônio Carlos Valadares, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Com referência ao expediente que acaba de
ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que ao
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 89, de
2005, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante
a Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 255/2006, de 17 do corrente, do Ministro de Minas e Energia, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 953, de 2006, do
Senador Roberto Cavalcanti;
– Nº 256/2006, de 17 do corrente, do Ministro de Minas e Energia, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 910, de 2006, do
Senador Arthur Virgílio;
– Nº 257/2006, de 17 do corrente, do Ministro de Minas e Energia, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 919, de 2006, do
Senador José Jorge;
– Nº 467/2006, de 17 do corrente, do Ministro da Fazenda, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 834, de 2006, do Senador
Flexa Ribeiro;
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– Nº 849/2006, de 10 do corrente, do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº
833, de 2006, do Senador Flexa Ribeiro;
– Nº 1.605/2006, de 9 do corrente, do Ministro da Justiça, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 900, de 2006, do Senador
Romeu Tuma; e
– Nº 1.737/2006, de 20 do corrente, do Ministro da
Justiça, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 882, de 2006, do Senador
Arthur Virgílio.

AVISOS
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO
– Nº 1.868/2006, de 25 de outubro último, encaminhando
cópia do Acórdão nº 1.989/2006, proferido nos autos
do Processo TC 018.233/2006–1, com providências
referentes à solicitação constante do Requerimento
nº 958, de 2006, do Senador Mão Santa;
– Nº 1.985/2006, de 8 do corrente, encaminhando cópia
do Acórdão nº 2.052/2006, proferido nos autos do
Processo TC 003.017/2006-0, com providências
referentes à solicitação constante do Requerimento
nº 123, de 2006, do Senador Arthur Virgílio; e
– Nº 2.019/2006, de 14 do corrente, encaminhando cópia
do Acórdão nº 2.099/2006, proferido nos autos do
Processo TC 012.600/2000-6, com providências
referentes à solicitação constante do Requerimento
nº 662, de 2001, da Senadora Heloísa Helena.

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 100/2006, de 7 do corrente, do Ministro do Desenvolvimento Agrário, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 518, de 2006,
do Senador Mozarildo Cavalcanti;
– Nº 107/2006, de 9 do corrente, do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando informações em resposta ao Requerimento
nº 831, de 2006, do Senador Flexa Ribeiro;
Nº 299/2006, de 6 do corrente, do Ministro da Educação, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 835, de 2006, do Senador
Flexa Ribeiro; e
– Nº 889/2006, de 17 do corrente, do Ministro Chefe
do Gabinete de Segurança institucional da Presidência da República, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 783, de
2006, do Senador Romeu Tuma.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – As informações foram encaminhadas, em cópia, aos Requerentes.
Os Requerimentos nºs 123 e 958, de 2006, e 662,
de 2001, aguardarão na Secretaria-Geral da Mesa a
conclusão das respectivas auditorias.
Os demais Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.223, DE 2006
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2006, (nº
4.539/2004, na Casa de origem), que “institui
o dia 6 de dezembro como o Dia Nacional
de Mobilização dos Homens pelo ﬁm da
Violência contra as Mulheres”.
Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei de autoria da Deputada
Iriny Lopes, que institui o dia 6 de dezembro como o
Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo ﬁm da
Violência contra as Mulheres.
O Projeto foi aprovado na Câmara e remetido ao
Senado Federal para revisão, tendo sido distribuído a
esta Comissão de Educação.
Não foram apresentadas emendas. É o relatório.
II – Análise
O Projeto institui o dia Nacional de Mobilização
dos Homens pelo ﬁm da Violência contra as Mulheres. Trata-se de matéria de competência Legislativa
da União Federal, não arrolada dentre as de iniciativa
exclusiva do Chefe do Poder Executivo.
O Projeto atende, portanto, aos requisitos de
constitucionalidade e juridicidade.
No mérito, deve ser aplaudida a iniciativa da ilustre
Deputada, que cria um novo marco no calendário nacional
para a luta contra a violência praticada contra mulheres.
O problema da violência contra mulheres, sobretudo no âmbito familiar deve ser enfrentado com políticas
públicas de segurança e com campanhas de conscientização como a pretendida por meio deste Projeto.
III – Voto
Diante do exposto, o parecer é no sentido da aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2006, na forma
da sua redação aprovada na Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de novembro de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Foi lido o Parecer nº 1.223, de 2006, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 33, de 2006 (nº 4.539/2004, na Casa de origem),
que institui o dia 6 de dezembro como o Dia Nacional
de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência
contra as Mulheres.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF/GAB/I/Nº 858
Brasília, 28 de novembro de 2006
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Osmar Serraglio passa a participar, na qualidade de Titular, da Comissão Parlamentar Conjunta Mercosul.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Wilson
Santiago, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Presidência designa o Sr. Deputado Osmar
Serraglio, como titular, para compor a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, nos termos do ofício
que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 239, DE 2006
(Nº 1.023/06, na origem )
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los
que me ausentarei do País no período de 29 de novembro a 1º de dezembro, para participar da reunião de
Cúpula dos Chefes de Estado da África e da América
do Sul, em Abuja, na Nigéria.
Brasília, 27 de novembro de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
Aviso nº 1.348 – C. Civil
Em 27 de novembro de 2006
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem presidencial.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República co-
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munica que se ausentará do País no período de 29 de
novembro a de dezembro, para participar da reunido
de Cúpula dos Chefes de Estado da África e da América do Sul, em Abuja, na Nigéria.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de
Estado Chefe da Civil, da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – A Mensagem que acaba de ser lida será anexada ao processado da Mensagem nº 74, de 2006, e
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Há oradores inscritos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – V. Exª, intercaladamente, com os oradores já
inscritos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Inscrevo, de ofício, o Senador Antonio Carlos
Magalhães, também para uma comunicação inadiável.
Concedo a palavra ao Senador Almeida Lima, do
PMDB de SE, pelo prazo de dez minutos.
Pela ordem, o nobre Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, estou inscrito como orador nesta sessão.
Peço para falar logo após o Senador Almeida Lima,
ou, quem sabe, após o Senador Gerson Camata, que
pediu para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Vou conceder a palavra a V. Exª, Senador
Antonio Carlos Magalhães, como orador inscrito, logo
após o Senador...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Desculpe-me, Senador. Sempre faço essa confusão. Quando estou aqui à Mesa, de vez em quando
cometo alguns senões. Desculpe-me.
Com a palavra o Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, brasileiros
que nos ouvem e assistem neste instante, como já se
tornou uma rotina saudável, tenho, às sextas-feiras,
publicado um artigo que escrevo acerca da conjuntura
política do País. Ao último deles atribuí o título “Unanimidade faz mal”, que ora passo a ler:
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Neste ﬁnal de legislatura, ao se fazer uma análise
do comportamento do Governo e de sua base parlamentar no Congresso Nacional em confronto com a
Oposição, pode-se aﬁrmar, sem soﬁsmas, que ambos,
em seus campos de atuação, cometeram erros gigantescos, fatais e imperdoáveis.
Além do desmoronamento ético e moral que o fez
submergir em profundo lamaçal e da paralisia ou mesmo
do retrocesso em que submeteu o País ante os fatores
positivos ocorridos ao redor do mundo, o Governo Lula
da Silva e sua base parlamentar se caracterizaram pela
tibieza, ao não promoverem as reformas estruturais
indispensáveis, negando-se ao Brasil os instrumentos
necessários ao seu desenvolvimento.
Pelas nossas possibilidades, o País já poderia
estar navegando na proa, à frente dos países de economia emergente e em rumo ao bloco das economias
mais sólidas do planeta. Mas o que se vê é um Governo
pecaminoso e atabalhoado, com inúmeros malfeitores
e aprendizes a transformarem o Brasil num lamaceiro
e num laboratório de experiências malsucedidas, cujas
vítimas e cobaias somos todos nós, brasileiros.
E à Oposição o que se pode debitar de tão grave?
Exatamente a permissão que ela conferiu ao Governo
e à sua base parlamentar, para que cometessem todos
esses crimes de lesa-pátria. À Oposição competia não
dar tréguas ao desgoverno que se praticava em escala
evolutiva surpreendente. Não poderia ser vacilante e
complacente. Era dever da Oposição ir às ruas mobilizar o povo, para dizer “basta à corrupção, basta ao
desemprego, chega de enriquecer os banqueiros”. Fizemos isso em Aracaju, em abril de 2004, logo após o
primeiro grande escândalo patrocinado por Waldomiro
Diniz/Zé Dirceu e quando vimos a taxa de desemprego
acima dos 12%. O ato público reuniu mais de dez mil
pessoas, que se motivaram pelo senso da decência,
do amor próprio e do amor ao País.
Na semana seguinte, eu trouxe à tribuna do Senado Federal, inclusive, fotograﬁas em banner, mostrando o grandioso evento que realizamos em Aracaju,
capital do meu Estado de Sergipe. Mas a Oposição foi
complacente, não quis percorrer aquele caminho, fraquejou no exato momento em que deveria mobilizar a
sociedade, a exigir o impeachment do Presidente pelas razões mais do que suﬁcientes e já conhecidas por
todos, livrando o País desse percurso funesto.
Agora que está para se iniciar uma nova legislatura e um novo mandato, embora de um mesmo Governo, o ideal será que ambos – Governo e Oposição
– não cometam os mesmos desatinos. Mas, pelo visto,
o segundo mandato não será diferente do primeiro. Se
a Oposição começar a dar sinais de dissonância e a
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tropeçar diante de sua postura hesitante, claudicante,
caso isso ocorra, será a derrocada total.
Essa história apregoada que diz da necessidade de coalizão de partidos para a governabilidade é
um golpe contra a Nação. A governabilidade construída a qualquer custo é mal-intencionada e custará
muito caro ao Brasil. Ela será debitada na conta do
povo, que pagará por intermédio de impostos cada
vez mais escorchantes ou mediante o cerceamento
de suas liberdades democráticas, o que é bem mais
grave. Governabilidade ou coalizão com esse Governo
é palavreado. É coisa feia. É astúcia. É algo pecaminoso. É sinônimo de cooptação para qualquer serventia
de interesse do Governo. É o mesmo que o silêncio
comprometedor diante de práticas iníquas. É a lei do
“é dando que se recebe” e, nesses casos, quando os
políticos constroem unanimidades, ao povo restará
somente o dever de pagar a conta.
Aprendi que governabilidade se adquire quando
o governo se apresenta com boas intenções e com
projetos que atendam aos interesses da sociedade.
Quando assim acontece, a maioria no Parlamento se
fará presente para aprová-los, sem custo para o Erário e não por meio de mensalões, como foi a prática
deste Governo.
Recordo-me que, quando prefeito de Aracaju, na
Câmara Municipal, composta por 21 Vereadores, em
dado momento, tinha apenas o apoio de dois, e nem
por isso deixei de ter governabilidade, porque atendi
aos interesses daquela população, e a maioria dos
Vereadores se sentia obrigada a aprovar os projetos
para não ﬁcar mal na fotograﬁa diante do povo.
Mais recentemente, houve eleições nos Estados
Unidos e o Governo Bush perdeu, mas nem por isso ele
foi trabalhar coalizão. Esse é o exemplo de uma grande democracia. Não há essa necessidade, sobretudo
quando se têm boas intenções para com o povo.
Portanto, sorte do povo cujo governo precise
prestar contas diariamente e construir maiorias na
base da discussão e do convencimento. Triste do povo
cujo governo tenha unanimidade que lhe dê o direito
de não dar satisfação dos seus atos.
Por isso, nós que fazemos a Oposição não podemos tergiversar. O papel de quem não teve os votos
suﬁcientes para ser governo é se perﬁlar na trincheira
da oposição e cumprir dignamente o honroso mister
que o povo lhe delegou. Essa será a minha tarefa. Desejo e espero que seja a de muitos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, povo brasileiro, dirijo uma palavra aos adesistas. Os senhores
com este discurso de coalizão e da tal governabilidade
não pensem que conseguirão enganar a população
consciente deste País que é muito grande. Coalizão
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é própria do Parlamentarismo, pois lá se precisa deﬁnir maioria, por antecipação no Parlamento para se
construir o governo, constituir o gabinete, a partir da
eleição do próprio primeiro-ministro. Aqui é presidencialismo e o Governo já foi deﬁnido pelo povo. Portanto,
não tentem nos enganar. O que os senhores adesistas
desejam é coisa feia que se pratica no Brasil: fatiar o
poder em cargos e sinecuras não para o exercício de
um programa de governo, mas para as práticas a que
estamos acostumados, cansados e enojados de ver,
cuja conta o povo está e continuará pagando.
As reuniões de que se tem conhecimento entre
Governo e adesistas são verdadeiros balcões de negócios, incompatíveis com a vida republicana. Vejam
bem, o PMDB não pode governar. Não é legítimo que
faça isso. O PMDB foi um Partido que ﬁcou em cima do
muro, não quis se expor ao povo brasileiro, não quis ter
candidato a Presidente da República, portanto o PMDB
não apresentou nenhum programa de governo para ser
analisado pela sociedade. Como agora quer governar?
Vai fazer o quê? Ora, quem ganhou que vá governar;
quem perdeu que faça oposição. E o PMDB que não
é uma coisa nem outra ﬁca observando aqui no Parlamento, apoiando ou negando apoio aos projetos do
Governo, de acordo com o seu programa partidário.
Dirijo uma palavra à Oposição. Tenho a certeza
de que, caso os senhores não cumpram o digno papel
de ser e de fazer oposição, daqui a quatro anos não
terão sequer os 37 milhões de votos que obtivemos
nessas eleições para Presidente da República, seja
quem for o candidato a se apresentar. Se este for o
comportamento, será uma traição ao povo de igual
tamanho à cometida pelo Partido dos Trabalhadores
e pelo Presidente Lula da Silva quando não realizou
o Governo que prometeu, fazendo exatamente aquilo
que aﬁrmavam que jamais fariam.
Dirijo uma palavra ao Governo: os senhores não
desejem unanimidade. Unanimidade é ditadura. Unanimidade é comprar o silêncio da Oposição e do povo
que pagará a conta. Unanimidade é uma postura contrária à democracia e às instituições sérias de um
país. Unanimidade sai muito caro para o povo e, como
conseqüência, para os senhores do Governo. Não se
sintam intocáveis no poder onde se encontram. A suportabilidade do povo tem limites e quando esses limites extrapolam, a vida nacional se torna muito difícil.
Compreendam muito bem o que estou a dizer.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
querido povo brasileiro, Lula diz que ainda quer falar
com a Oposição e com o grupo peemedebista que é
contra a aliança – do qual eu faço parte.
(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Sr. Senador, por gentileza, concedo a V. Exª
mais três minutos para que possa concluir o seu pronunciamento.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Agradeço
a V. Exª, Sr. Presidente.
Devo dizer a Sua Excelência, o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que sou civilizado sim, mas, acima dessa civilidade, que não é a que Sua Excelência
pensar ser, aquela a que ele se reporta para ter uma
conversa boa e agradável com essa Oposição independente do PMDB da qual faço parte, não é a civilidade
que me autoriza a ir ao Palácio do Planalto conversar
com Sua Excelência. E não irei, nego-me previamente
a aceitar esse convite, sobretudo se ele já veio pela
imprensa. Nada tenho a dialogar com o Presidente da
República até que ele venha a público para se redimir
dos pecados que cometeu, dos desatinos contra o
povo brasileiro, especialmente quando disse que não
conhecia, que não tinha conhecimento, que não sabia.
Continuo civilizado, mas não o “civilizado” a que Sua
Excelência se refere para uma boa conversa.
Estou imune a esse tipo de boa conversa, estou
imune à troca do meu mandato e de minhas posições
por ministérios, por cargos e por sinecuras. Tenho votado nos projetos do Governo neste Parlamento sem
que necessário seja receber mensalões, cargos e sinecuras. Não irei e me comportarei do mesmo jeito que
me comportei até o presente momento, terei dignidade
suﬁciente para continuar na Oposição.
Não sou, Sr. Presidente, cooptável. Não tenha
o trabalho de me procurar. Dialogarei com o Governo
nesta Casa por intermédio de seus Líderes de forma
aberta, transparente e democrática, não em gabinetes
do Executivo. Não me prestarei a esse papel, a esse
desserviço, porque o que fazem no momento, o PMDB
e outros partidos, é um desserviço ao País, é um desserviço ao nosso povo, à nacionalidade brasileira.
É preciso ter dignidade. Hoje, nos Estados Unidos,
o Partido Democrata é maioria no Congresso, mas não
se vê naquele País, com instituições democráticas sólidas, essa história de coalizão. Lá é presidencialismo,
não é parlamentarismo. Lá o governo já foi constituído
e, no Congresso – com maioria seja lá de quem for –,
todos têm responsabilidade pela representação popular e têm o dever de, diante do povo, assumir as suas
posições com dignidade e em defesa dos interesses
do seu povo.
Aqui não poderia ser diferente. Aqui deveria ser
exatamente dessa forma, mas lamentavelmente o mau
costume que impera neste País leva partidos como o
PMDB, por sua maioria, a se comportarem de forma
equivocada, a se comportarem de forma indigna, a se
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comportarem exatamente como já tinham planejado
antes mesmo do pleito eleitoral – não vamos indicar
candidato a Presidente para elegermos número suﬁciente de Parlamentares, não vamos expor as nossas
idéias, mas bancaremos aquele que chegar ao Governo
para tomar conta de grande parcela dele, sendo que,
previamente, não se disse ao povo brasileiro o que
pretendia fazer para ser julgado pelas urnas quando,
se fosse o caso, chegasse ao Poder Executivo.
Aqui ﬁca a minha discordância total, aqui ﬁca o
meu descrédito total, ninguém tem autoridade política
nem moral para, em meu nome, estabelecer qualquer
tratativa com o Governo Lula da Silva, que deseja ter
unanimidade. Unanimidade faz mal, não faz bem à
democracia, não faz bem ao povo, é muito ruim para
o País e para a população. Quando as cúpulas partidárias fazem acordo e se entendem, ai do povo, pois
este é que pagará uma conta muito alta pelo acordo
que ﬁzeram.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Muito obrigado, Senador Almeida Lima, exPrefeito de Aracaju.
Concedo a palavra, por dez minutos, ao Senador Antonio Carlos Valadares, ex-Governador de
Sergipe.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quando
pedi a palavra a V. Exª para uma comunicação inadiável, V. Exª disse a mim e ao Plenário que a cessão
seria intercalada com os oradores inscritos. Imaginei,
então, que eu seria intercalado entre um orador inscrito
– o que acabou de falar, o Senador Almeida Lima – e o
seguinte, o Senador Antonio Carlos Valadares. Tendo
V. Exª concedido a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares, se eu falar em seguida, estarei sendo “biintercalado” e não intercalado. Eu gostaria que V. Exª
me esclarecesse isso.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Senador Gerson Camata, o orador inscrito para
uma pequena comunicação tem direito a cinco minutos
e fala após o Expediente. No entanto, quando presido
a sessão, procuro dar-lhe oportunidade de falar imediatamente e faço uma intercalação. Como o Senador
Antonio Carlos Valadares foi o primeiro a chegar aqui,
antes mesmo do Senador Almeida Lima, eu disse a S.
Exª que lhe daria imediatamente a palavra. Além disso,
S. Exª permutou com a Senadora Ideli Salvatti, que está
inscrita em segundo lugar – em seguida, está inscrito
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o Senador Roberto Cavalcanti. Porém, vou conceder
a palavra a V. Exª após o pronunciamento do Senador
Antonio Carlos Valadares.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares, ex-Governador de Sergipe, por sinal bom
Governador, que conheci de perto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabei de
assinar um requerimento muito importante para mim
e, principalmente, para a Nação. O requerimento diz
respeito à tramitação do Projeto de Lei nº 112, que
trata das atividades do médico residente. Esse projeto de lei tramitou, primeiramente, na Câmara dos
Deputados, onde foi aprovado. O seu art. 1º traz uma
alteração ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de
1981, que diz: “Ao médico residente será assegurada
bolsa no valor correspondente a R$1.916,45 por regime especial de treinamento em serviço de sessenta
horas semanais”.
Sr. Presidente, com esse requerimento de urgência, assinado por todas as Lideranças com assento
nesta Casa, esperamos que essa greve, que já se arrasta por quatro meses, tenha uma ﬁnalização e que
os médicos, sentindo-se prestigiados com a atuação
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e com
a compreensão do próprio Governo, voltem às suas
atividades, porque seus serviços são de alta signiﬁcação e de grande repercussão na vida da população,
principalmente na vida da população mais pobre.
Sr. Presidente, é de conhecimento público que,
nos grandes hospitais, o papel do médico residente é
crucial. Trabalhando com uma carga horária que pode
chegar a sessenta horas semanais, ele é peça-chave no
funcionamento do hospital, no atendimento ambulatorial
e cirúrgico e, especialmente, no pronto-socorro.
Em troca da prestação de um serviço cansativo,
delicado e de alta responsabilidade, o médico residente recebe uma bolsa que está sendo reajustada para
R$1.916,45 num regime de sessenta horas. Se essa
bolsa que hoje beira os mil reais for comparada com
o serviço prestado por aqueles médicos, seu valor
chegará a ser irrisório. Além disso, não sofre reajuste
há pelo menos cinco anos. Há cinco anos, os médicos
residentes trabalham nos hospitais sem receber uma
majoração sequer na remuneração por serviço tão relevante prestado à comunidade.
Por outro lado, acumulam-se problemas nos hospitais, seja de falta de docentes e de instrutores, sejam
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as diﬁculdades materiais de todo o tipo, sendo que o
resultado dessas deﬁciências repercute, todos os dias,
no atendimento ao usuário, que termina caindo em qualidade. Além disso, há o problema das ﬁlas e da cobertura do sistema. O bom atendimento é a preocupação
do movimento médico, que não agüentou mais esperar
e que, agora, com essa greve, ganha as ruas.
Por conta disso tudo, a greve terminou sendo desencadeada e espalhou-se por praticamente todos os
Estados do Brasil, inclusive no meu Estado, o Estado
de Sergipe. De parte dos médicos, não se pode dizer
que não tiveram paciência. Bem que tiveram paciência: foram cinco anos de longa espera. Eles vinham
tentando aumentar sua bolsa por meio de uma longa
penitência pelos Ministérios, negociação que já se arrasta há mais de um ano. O Governo, a esta altura dos
acontecimentos, com o que aconteceu na Câmara dos
Deputados, acabou cedendo e atendendo à maior parte
das reivindicações dos médicos residentes.
Os médicos residentes não apenas pedem a bolsa, mas também, numa manifestação de responsabilidade, de coerência e de comprometimento com a saúde
do Brasil, clamam por mais qualidade no ensino, por
mais docentes e pelo aumento no número de residentes
nos hospitais. Enﬁm, querem um atendimento decente
para a população que depende diretamente dos seus
serviços, notadamente aqueles usuários do SUS, aqueles que são atendidos nos hospitais e nos postos de
saúde por meio de verbas consignadas no orçamento
da saúde em favor da população mais pobre.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Nobre Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª me permite
um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Concedo o aparte, com muito prazer,
ao Senador Almeida Lima.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Nobre Senador Antonio Carlos Valadares, quero solidarizar-me
com o pronunciamento de V. Exª. Eu tinha recebido
inúmeros e-mails de estudantes e de médicos residentes, basicamente de quase todo o País, fazendo
um apelo, e estava me preparando para um pronunciamento nesse sentido, mas quero aproveitar a oportunidade exatamente para fazer minhas as palavras de
V. Exª, que são palavras justas, corretas, adequadas
e oportunas, o que é extremamente importante neste
instante, visto que precisamos tomar uma deliberação
que venha ao encontro do interesse dessa categoria
de médicos já formados – residentes, no entanto – e,
no ﬁnal, em defesa dessas instituições hospitalares e
em defesa da população que dela se serve. Portanto,
meus parabéns e minha solidariedade! Quero, pois,
somar-me ao pronunciamento de V. Exª.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Senador Almeida Lima, agradeço-lhe
as palavras gentis pronunciadas a respeito deste meu
discurso. V. Exª, como sergipano, acompanha nosso
trabalho aqui sempre em defesa da saúde. Inclusive,
em relação à PEC nº 29, que está em vigor e que trata
do ﬁnanciamento da saúde, fui o seu Relator no Senado Federal. Logicamente, a PEC nº 29 ainda precisa
ser regulamentada, para que os recursos sejam bem
direcionados para os hospitais, para as casas de saúde e para os postos de saúde. É preciso que haja uma
maior descentralização, como prevê a Constituição, e a
universalização da saúde e a sua integralidade. E isso
será feito na medida em que os Estados cederem aos
Municípios esta responsabilidade marcante de atender
as populações que precisam do SUS.
A remuneração não só dos médicos residentes,
como também dos médicos de um modo geral, é irrisória. Isso precisa ser revisto. Para tanto, o Ministério
da Saúde e os demais Ministérios envolvidos nessa
questão da remuneração do médico precisam debruçar-se sobre isso, porque, do contrário, o atendimento continuará precário, sem satisfazer a população do
nosso Brasil, principalmente, como já disse, a população mais pobre.
Os médicos alegam que estão ganhando a média de R$4,00 por hora, o que não é justo de nenhum
ponto de vista. Trata-se de evidente desrespeito pela
proﬁssão, desrespeito que tem sido muito freqüente e
generalizado. Basta lembrar o exemplo da Secretaria
de Saúde do Ceará, que oferece, como salário inicial
de médico, tudo incluído, a quantia de R$583,00. Não
faz nenhum sentido. E não faz sentido algum pagar
R$4,00 a hora para um proﬁssional de formação do
nível do médico, que, a despeito de sua qualiﬁcação,
nesse caso, está sendo tratado como mão-de-obra
barata.
A greve, Sr. Presidente, abarcou mais de 80% da
categoria pelo País afora, inclusive no meu Estado de
Sergipe, como já me referi. Findando essa greve, com
a compreensão que está havendo das Casas Legislativas, Senado e Câmara, sem dúvida alguma, dar-se-á
um lenitivo às populações sofridas deste Brasil afora,
das periferias das grandes cidades e da zona rural do
Nordeste. Para tanto, basta que haja compreensão
sobre o problema por parte de todos nós: do Governo
e da Oposição.
Iniciada no dia 1º de novembro, essa greve, que
já completa quatro semanas, só ocorreu, porque, naqueles 14 meses de negociação, não se chegou a
uma deﬁnição a respeito da remuneração a ser percebida por eles.
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Sr. Presidente, esse projeto que iremos apreciar
dentro em pouco, ainda nesta sessão, é um apelo
que vem do social, é um apelo que se volta para uma
questão que, hoje, é prioritária no Governo: a questão
social. Não se pode falar em priorização da saúde com
esse tipo de relação salarial com uma categoria tão
nobre que se empenhou para estudar, para aprender
nos plantões, nos laboratórios, nas salas de aula, enfrentando todos os tipos de obstáculos ano após ano.
Agora, quando estão na linha de frente do atendimento
de massa nos grandes hospitais, passam a ser tratados como mão-de-obra de segunda categoria. Isso é
inconcebível.
O PL do ajuste – que recebeu, na Câmara, o número 7.561 e, aqui no Senado, o número 112 –, ﬁnalmente, está aqui para ser apreciado. O requerimento
de urgência já foi assinado por todas as Lideranças,
inclusive por mim. Não falta nada para ser aprovado.
Hoje, 39 Senadores registraram suas presenças.
Esperamos que as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ou em outras
dependências do Senado Federal venham ao nosso
plenário, para que possamos votar, ainda hoje, essa
proposição que vai atender, pelo menos em parte, as
pretensões dos médicos residentes e que será um bom
começo, um avanço, naquela disposição do Governo
em transformar o social como sua prioridade ímpar.
Já existe o Bolsa-Família. O que precisamos, agora, é fortalecer o sistema de saúde pública do nosso
País, dando-lhe maior qualiﬁcação, maior atendimento,
fazendo com que haja eﬁciência nas várias unidades
de saúde espalhadas por esse Brasil afora, no atendimento às populações mais pobres do nosso Brasil.
Portanto, Sr. Presidente, queria fazer o registro
de que os médicos residentes lutaram por uma causa justa. Eles não apenas visam a uma remuneração
mais condigna para aqueles que exercem papel tão
relevante nos hospitais e nas demais unidades de
saúde, mas também exigem, com muita justiça, que
os hospitais tenham melhor atendimento, que haja melhor direcionamento de dotações orçamentárias para
aquisição de equipamentos, que haja melhor preparo nas escolas, que os professores venham a ganhar
mais. Enﬁm, exigem que a qualidade do ensino seja
prioritária nas universidades, que haja melhoria da
qualiﬁcação do professor, do corpo docente e também
do corpo discente, a ﬁm de que o setor de saúde do
Brasil seja um exemplo.
Infelizmente, o setor da saúde, no Brasil, ainda
anda capengando, porque os Estados, principalmente, não cumprem o percentual exigido na Constituição.
Alguns Estados não obedecem à Emenda nº 29 da
Constituição, que estabelece que pelo menos 12% das
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receitas líquidas têm de ser utilizadas para ﬁnanciar
o setor de saúde.
Lamentavelmente, como eu disse antes das eleições, mostrando com números, vários Estados estão
pecando, estão atentando contra a Constituição e procurando burlar esse percentual de 12%, utilizando-se
de despesas outras que nada têm a ver com o atendimento correto e eﬁciente nos hospitais e nas unidades
de saúde de todo o Brasil.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª o beneplácito,
por eu ter falado no lugar da Senadora Ideli Salvatti.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.
Vou conceder a palavra ao Senador Gerson Camata e, em seguida, ao Senador Roberto Cavalcanti.
Concedo a palavra ao Senador Gerson Camata,
ex-Governador do Estado do Espírito Santo, do PMDB,
por cinco minutos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Com muito orgulho, colega de Partido de V. Exª, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faleceu
ontem em São Paulo o ator capixaba Jece Valadão.
Jece nasceu em 24 de julho de 1930, na cidade de
Cachoeiro do Itapemirim. Aos dezesseis anos saiu de
casa e chegou a tentar a sorte como locutor de rádio no
Rio de Janeiro. Sua primeira incursão no cinema foi no
ﬁlme “Também Somos Irmãos”, em 1949, de José Carlos Burle. Mas o conselho que ouviu de diretores o fez
desistir, por um tempo, da proﬁssão. Diziam que ele não
era bonito o bastante, e hoje, ironicamente, ele é identiﬁcado como um dos maiores galãs da sua época.
O ator deixa uma galeria de personagens machões e mal-encarados, que ﬁzeram grande sucesso
no cinema nacional nas décadas de 60 e 70.
Sua atuação em “Rio, 40 Graus” rendeu-lhe um
prêmio de melhor ator. A partir daí, seu nome esteve
associado a uma produção imensa e de qualidade variável, de comédias a chanchadas. Entre peças e ﬁlmes,
atuou nas adaptações de “Boca de Ouro”(1962), “Bonitinha, mas Ordinária”(1963), “Asfalto Selvagem”(1964),
“Navalha na Carne”(1969) e “Dois Perdidos Numa Noite Suja”(1971). Fez muitos ﬁlmes, baseados em peças
de Nelson Rodrigues, de quem era cunhado, pois fora
casado com sua irmã. Sua parceria mais marcante, no
entanto, talvez tenha sido com o Cinema Novo, onde teve
papéis de destaque nos clássicos “Os Cafajestes”, de
Ruy Guerra, e “A Idade da Pedra”, de Glauber Rocha.
Após uma vida turbulenta, converteu-se à religião
evangélica e dizia que havia abdicado dos vícios.
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Seu último destaque na TV foi como Joe Wayne,
na novela da Globo “Bang Bang” (2005). Protagonizou
recentemente o documentário “O Evangelho Segundo
Valadão” e a série “Filhos do Carnaval”. O ator estava
agora gravando o ﬁlme “A Encarnação do Demônio”,
dirigido por José Mojica Marins.
Jece Valadão será sepultado na manhã de
amanhã, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim,
que decretou luto oﬁcial de três dias pelo seu passamento.
Solicitamos, Sr. Presidente, que, nos termos do art.
218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições
da Casa, sejam prestadas as seguintes homenagens:
Inserção em ata de voto de profundo pesar;
Apresentação de condolências a sua esposa Vera
Lúcia Valadão, a sua ex-esposa Vera Gimenez, à sua
enteada Luciana Gimenez e a seu ﬁlho Marco Antônio
Valadão Gimenez.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Senador Gerson Camata, V. Exª será atendido
no requerimento. A Mesa aguarda o requerimento de
pesar. Nossa solidariedade a toda a família enlutada.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 316, DE 2006
Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.443,
de 16 de julho de 1992 que “dispõe sobre a
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências”, para aprimorar
os mecanismos de ﬁscalização de competência do Tribunal de Contas da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta dispositivo à Lei nº 8.443,
de 16 de julho de 1992 que “dispõe sobre a Lei Orgânica
do Tribunal de Contas da União e dá outras providências”, para aprimorar os mecanismos de ﬁscalização de
competência do Tribunal de Contas da União.
Art. 2º A Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 2º-A O Tribunal de Contas da União
solicitará a quebra de sigilos bancário, ﬁscal,
comercial e telefônico, mediante ofício fundamentado, à Câmara dos Deputados, ao
Senado Federal ou à Comissão Parlamentar
de Inquérito, quando tais providências forem
indispensáveis ao exercício das suas competências constitucionais e legais”.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
“Pontos fracos e pontos fortes
No que concerne à atuação do Tribunal de Contas
da União no combate à corrupção, há que se destacar
alguns fatores:
Pontos fracos:
Diﬁculdade de acesso a dados de órgãos públicos, sob a alegação de estarem protegidos pelos sigilos bancário, ﬁscal e comercial.”
Fonte: Parecer Prévio do TCU sobre as contas do Governo – Ano de 2005 (pág. 235).
O presente projeto de lei objetiva criar mecanismos capazes de tornar mais efetiva a ﬁscalização
exercida pelo Tribunal de Contas da União.
É sabido que o Tribunal de Contas da União
– TCU, consoante o disposto no caput do art. 71 da
Constituição Federal, auxilia o Congresso Nacional no
exercício do controle externo da União e das entidades
da administração direta e indireta.
Entre as múltiplas competências que possui, o
TCU é incumbido de 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 que administrem recursos e bens públicos,
consoante o disposto no inciso IV do art. 71 da CF do
o art. 1º, inciso II da Lei nº 8.443, de 1992.
Ocorre que essa típica e essencial atividade de
ﬁscalização, a despeito do zelo e espírito público dos
Ministros do TCU e da elevada qualiﬁcação de seu
corpo funcional, sofre alguns gargalos.
Destaco a diﬁculdade de se aprofundar determinada inspeção ou auditoria quando os técnicos do
Tribunal de Contas se deparam com dados protegidos
pelo sigilo bancário, ﬁscal, telefônico ou comercial.
A Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de
2001, em seu art. 4º, § 2º, bem como reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal estabelecem que a
quebra dos sigilos somente pode ser solicitada se for
fundamentada e tiver sido aprovada previamente pelos Plenários da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do plenário de suas respectivas comissões
parlamentares de inquérito.
Assim, como o Tribunal de Contas da União não
dispõe da competência de quebrar sigilos, faz-se necessário criar mecanismo legal que preveja solicitação ao
Congresso Nacional, titular da prerrogativa do controle
externo, ex vi do art. 70 da Constituição Federal, de
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modo a tornar mais efetiva a ﬁscalização empreendida
pela Corte de Contas da União.
O projeto de lei em epígrafe apresenta alternativa
normativa ao problema detectado, na medida em que
disciplina e institucionaliza a comunicação entre a Corte
de Contas e o Congresso Nacional quando houver a
intenção de solicitar a quebra de sigilos no âmbito de
ﬁscalização empreendida pelo TCU.
Nesse sentido, por entender que a alternativa
normativa proposta é consentânea com o texto constitucional e com o ordenamento jurídico, e auxilia no
equacionamento de importante problema detectado
na atuação do Tribunal de Contas da União, pleiteio a
aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2006
– Senador Roberto Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 105,
DE 10 DE JANEIRO DE 2001
Dispõe sobre o sigilo das operações
de instituições ﬁnanceiras e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
....................................................................................
Art. 4º O Banco Central do Brasil e a Comissão
de Valores Mobiliários, nas áreas de suas atribuições,
e as instituições ﬁnanceiras fornecerão ao Poder Legislativo Federal as informações e os documentos sigilosos que, fundamentadamente, se ﬁzerem necessários ao exercício de suas respectivas competências
constitucionais e legais.
§ 1º As comissões parlamentares de inquérito,
no exercício de sua competência constitucional e legal de ampla investigação, obterão as informações e
documentos sigilosos de que necessitarem, diretamente das instituições ﬁnanceiras, ou por intermédio
do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 2º As solicitações de que trata este artigo deverão ser previamente aprovadas pelo Plenário da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou do
plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil,
Financeira e Orçamentária
Art. 70. A ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações
de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso
Nacional, será exercido com o auxilio 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 daqueles 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;
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;
....................................................................................
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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TÍTULO I
Natureza, Competência e Jurisdição
CAPÍTULO I
Natureza e Competência
Art. 1º Ao Tribunal de Contas da União, órgão de
controle externo, compete, nos termos da Constituição
Federal e na forma estabelecida nesta lei:
I – julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos
das unidades dos poderes da União e das entidades
da administração indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
dano ao erário;
II – proceder, por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, de suas Casas ou das respectivas comissões, à ﬁscalização contábil, ﬁnanceira,
orçamentária, operacional e patrimonial das unidades
dos poderes da União e das entidades referidas no inciso anterior;
....................................................................................
Art. 2º Para desempenho de sua competência
o Tribunal receberá, em cada exercício, o rol de responsáveis e suas alterações, e outros documentos ou
informações que considerar necessários, na forma estabelecida no regimento interno.
Parágrafo único. O Tribunal poderá solicitar ao
Ministro de Estado supervisor da área, ou à autoridade de nível hierárquico equivalente outros elementos
indispensáveis ao exercício de sua competência.
Art. 3º Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder
regulamentar, podendo, em conseqüência, expedir
atos e instruções normativas sobre matéria de suas
atribuições e sobre a organização dos processos que
lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 317, DE 2006
Estabelece procedimento de comunicação, aos agentes interessados, dos recursos liberados, decorrentes de emendas
parlamentares ao Orçamento da União e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Agente Financeiro responsável por liberação de recursos do Orçamento da União, prove-

Quarta-feira 29

193

35865

nientes de emenda parlamentar comunicará, de ofício, imediatamente após a liberação do recurso ou
parcela deste, no prazo de 24 horas, aos principais
interessados no processo orçamentário, inclusive aos
parlamentares signatários da emenda ao Orçamento
da União, à Prefeitura e à Câmara de Vereadores do
Município onde os recursos forem destinados, e à Assembléia Legislativa no caso de recursos direcionados
ao respectivo estado.
Art. 2º Esta lei entra em vigor cento e vinte dias
após a data de sua publicação.
Justiﬁcação
O Congresso Nacional acompanha o processo
contínuo evolutivo da sociedade que tem exigido mais
clareza, transparência e uso racional do dinheiro público.
Neste sentido, todas as ações que colaborarem
para aumentar a ﬁscalização do uso dos recursos
orçamentários, avaliados através do crivo técnico,
político e teleológico desta Casa resultarão em mais
acesso por parte da sociedade, mais rigor na liberação e uso dos recursos, e conseqüentemente mais
eﬁciência.
Ao comunicar ao prefeito, aos vereadores municipais, e à Assembléia Legislativa, será dado ciência a
todos os interessados na melhor execução orçamentária, quer sejam os eleitos pelo povo para elaboração
e ﬁscalização dos recursos destinados aos seus municípios ou Estados.
Acreditando colaborar para aumentar a credibilidade e eﬁciência do Congresso Nacional e aperfeiçoamento do sistema orçamentário, lanço a idéia e, tenho
certeza, será apoiado pelos nobres colegas parlamentares que contribuirão através do debate democrático,
aperfeiçoando e trazendo contribuições necessárias a
aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões,28 de novembro de 2006. – Senador Magno Malta.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 318, DE 2006
Estabelece compromisso de solicitação de recursos orçamentários como parte
integrante do processo legislativo de emendas parlamentares ao Orçamento da União
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A emenda parlamentar ao Orçamento da
União poderá ser apresentada, a critério do parlamentar, para suprir necessidade encaminhada pela socie-
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dade, agentes públicos, representantes de organismos
sociais e detentores de cargos eletivos.
Art. 2º Ao solicitar a emenda, o solicitante ﬁrmará termo de Compromisso de Solicitação de Recursos Orçamentário – CSRO – em que constará a
justiﬁcação da necessidade da emenda, identiﬁcação do solicitante e compromisso de responsabilidade, dentro da lei, pela sua solicitação após a sua
aprovação.
Art. 3º A solicitação assinada, a critério do parlamentar, fará parte integrante da emenda e constará
do arquivo da Comissão de Orçamento no Congresso
Nacional.
Art. 4º Esta lei entra em vigor cento e vinte dias
após a data de sua publicação.
Justiﬁcação
A ﬁm de tornar mais clara a ação dos agentes
que participam do processo legislativo em sua fase
mais importante, quer seja a solicitação e comunicação com os parlamentares sobre as necessidades
dos municípios, estados e organismos da sociedade,
quando nascem as emendas que são apresentadas
ao Orçamento da União, apresentamos a sugestão de
criação de um Compromisso de Solicitação de Recursos Orçamentários, que fará parte integrante do processo legislativo, e será arquivado na Comissão de
Orçamento, junto com a emenda respectiva.
Assim, será fácil identiﬁcar a qualquer momento a
quem a emenda beneﬁciará, bem como a legitimidade
da proposição, seu alcance e propositura.
Todas as ações que colaborarem para aumentar
a ﬁscalização do uso dos recursos orçamentários, avaliados através do crivo técnico, político e teleológico
desta Casa resultarão em mais acesso por parte da
sociedade, mais rigor na liberação e uso dos recursos,
e conseqüentemente mais eﬁciência.
Apresento a idéia, certo de contribuir para a credibilidade e eﬁciência do Congresso Nacional, e aperfeiçoamento do sistema orçamentário. Peço o apoio dos
nobres colegas parlamentares que, estou certo, contribuirão através do debate democrático, aperfeiçoando
e trazendo contribuições necessárias a aprovação da
presente proposição.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2006.
– Senador Magno Malta.
(Às Comissões de Constituições, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos,
cabendo à decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza.
PMDB – MA) – Os Projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti, do Partido Republicano Brasileiro, da Paraíba, por dez minutos. Em seguida, vou conceder a palavra ao Senador Tião Viana, para uma comunicação
inadiável.
A Mesa leu o projeto do Senador Roberto Cavalcanti que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.443, de 16
de julho de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União e dá outras providências,
para aprimorar os mecanismos de ﬁscalização e competência do Tribunal de Contas da União.
Estou encaminhando à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa,
Senador Roberto Cavalcanti, e concedo a palavra a
V. Exª.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, meu muito
obrigado pelo encaminhamento.
Srªs e Srs. Senadores, no Brasil de hoje não
há mais espaço para omissões. O Brasil mudou.
Temos o dever cívico de, como simples cidadãos,
engajar-nos na luta contra a corrupção. Nós, Parlamentares, como legisladores que somos, temos a
obrigação de contribuirmos com a nossa principal
arma, que é a lei.
A nossa contribuição, neste momento, dá-se com
a apresentação de um projeto de lei encaminhado a esta
Casa e lido nesta sessão, dando seqüência a projetos
e emendas de nossa autoria que visam a minimizar o
uso indevido de verbas públicas e permitir um melhor
monitoramento e ﬁscalização das mesmas.
Na nossa visão, este Brasil, que está mudando,
não mudará de forma deﬁnitiva simplesmente com as
investigações e punições eventuais. O Brasil só estará
no caminho de mudanças na hora em que nós, Parlamentares, criarmos instrumentos e leis que inibam
a atuação de gangues, a atuação de maus gestores
no trato das verbas e dos recursos públicos do nosso País.
A primeira emenda que ﬁz nesta Casa, que denominei de “vacina anticorrupção”, tinha esse espírito
inibidor, o espírito de previamente nos dar instrumentos
que permitam o maior controle e a melhor ﬁscalização
dos recursos federais.
Desejo ressaltar a colaboração do Ministério Público Federal, da Consultoria Parlamentar desta Casa
e, em especial, a colaboração que temos tido da Mesa
desta Casa, que tem sido de vital importância ao desenvolvimento do nosso trabalho e, em especial, ao
projeto que ora apresento.
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Trata-se de um projeto de lei com o seguinte texto, Sr. Presidente:
Art. 1º. Esta lei acrescenta dispositivo à
Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 que “dispõe
sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União e dá outras providências”, para aprimorar
os mecanismos de ﬁscalização de competência do Tribunal de Contas da União.
Art. 2º A Lei nº 8.443, de 16 de julho de
1992, passa a vigorar acrescida do seguinte
artigo:
“Art. 2º-A O Tribunal de Contas da União
solicitará a quebra de sigilos bancário, ﬁscal,
comercial e telefônico, mediante ofício fundamentado, à Câmara dos Deputados, ao
Senado Federal ou à Comissão Parlamentar
de Inquérito, quando tais providências forem
indispensáveis ao exercício das suas competências constitucionais e legais.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Srs. Parlamentares, como justiﬁcativa, temos um
parecer do próprio Tribunal de Contas da União sobre
as contas do Governo no ano de 2005, onde constam
pontos fracos e pontos fortes.
No que concerne à atuação do Tribunal de Contas
da União no combate à corrupção, há de se destacar
alguns pontos. No caso de pontos fracos, destaca-se
a diﬁculdade de acesso a dados de órgãos públicos,
sob a alegação de estarem protegidos pelos sigilos
bancário, ﬁscal e comercial.
Ora, se nós temos um parecer do próprio Tribunal
de Contas da União no qual são evidenciados pontos
fortes e pontos fracos, e como ponto fraco temos o fato
de ele não ter esse instrumento de ﬁscalização, nada
mais justo de que, por este projeto de lei, permitir que
o Tribunal de Contas da União tenha esse instrumento de trabalho:
O presente projeto de lei objetiva criar
mecanismos capazes de tornar mais efetiva
a ﬁscalização exercida pelo Tribunal de Contas da União.
É sabido que o Tribunal de Contas da
União, TCU, consoante o disposto no caput
do art. 71 da Constituição Federal, auxilia o
Congresso Nacional no exercício do controle
externo da União e das entidades da administração direta e indireta.
Entre as múltiplas competências que
possui, o TCU é incumbido de realizar, por
iniciativa própria, da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal, de comissão técnica ou de
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inquérito, inspeções e auditorias de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional
e patrimonial nas unidades administrativas dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e
demais entidades que administrem recursos
e bens públicos, consoante o disposto no
inciso IV do art. 71 da Constituição Federal,
combinado com o art. 1º, inciso II da Lei nº
8.443, de 1992.
Ocorre que essa típica e essencial atividade de ﬁscalização, a despeito do zelo e
espírito público dos Ministros do TCU e da
elevada qualiﬁcação de seu corpo funcional,
sofre alguns gargalos.
Destaco a diﬁculdade de se aprofundar
determinada inspeção ou auditoria quando os
técnicos do Tribunal de Contas deparam com
dados protegidos pelo sigilo bancário, ﬁscal,
telefônico ou comercial.
A Lei Complementar nº 105, de 10 de
janeiro de 2001, em seu art. 4º, § 2º, bem
como reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal estabelecem que a quebra
dos sigilos somente pode ser solicitada se
fundamentada e tiver sido aprovada previamente pelos Plenários da Câmara dos Deputados, do Senador Federal ou Plenário de
suas respectivas comissões parlamentares
de inquérito.
Assim, como o Tribunal de Contas da
União não dispõe da competência de quebrar
sigilos, faz-se necessário criar mecanismo
legal que preveja solicitação ao Congresso
Nacional, titular da prerrogativa do controle
externo, ex vi do art. 70 da Constituição Federal, de modo a tornar mais efetiva a ﬁscalização empreendida pela Corte de Contas
da União.
O projeto de Lei em epígrafe apresenta
alternativa normativa ao problema detectado
na medida em que disciplina e institucionaliza
a comunicação entre a Corte de Contas e o
Congresso Nacional quando houver a intenção
de solicitar a quebra de sigilos no âmbito de
ﬁscalização empreendida pelo TCU.
Nesse sentido, por entender que a alternativa normativa proposta é consentânea com
o Texto Constitucional e com o ordenamento
jurídico e auxilia no equacionamento de importante problema detectado na atuação do
Tribunal de Contas da União pleiteio a aprovação do presente projeto.

196

35868

Quarta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, peço que se faça constar nos Anais
desta Casa a transcrição do presente projeto.
Srs. Parlamentares, Sr. Presidente, espero que o
presente projeto tenha a acolhida desta Casa e que o
mesmo possa ser aprovado, dando instrumentos para
que o TCU – Tribunal de Contas da União possa, de
forma concreta e efetiva, ﬁscalizar o uso e aplicação
de verbas federais.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2006
Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.443,
de 16 de julho de 1992 que “dispõe sobre a
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União
e dá outras providências”, para aprimorar
os mecanismos de ﬁscalização de competência do Tribunal de Contas da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta dispositivo à Lei nº
8.443, de 16 de julho de 1992 que “dispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras
providências”, para aprimorar os mecanismos de ﬁscalização de competência do Tribunal de Contas da
União.
Art. 2º A Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 2º-A O Tribunal de Contas da União
solicitará a quebra de sigilos bancário, ﬁscal,
comercial e telefônico, mediante ofício fundamentado, à Câmara dos Deputados, ao
Senado Federal ou à Comissão Parlamentar
de Inquérito, quando tais providências forem
indispensáveis ao exercício das suas competências constitucionais e legais”.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
“Pontos fracos e pontos fortes
No que concerne à atuação do Tribunal de Contas
da União no combate à corrupção, há que se destacar
alguns fatores:
Pontos fracos:
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Diﬁculdade de acesso a dados de órgãos públicos, sob a alegação de estarem protegidos pelos sigilos bancário, ﬁscal e comercial.”
Fonte: Parecer Prévio do TCU sobre as contas do Governo – Ano de 2005 (pág. 235).
O presente projeto de lei objetiva criar mecanismos capazes de tornar mais efetiva a ﬁscalização
exercida pelo Tribunal de Contas da União.
É sabido que o Tribunal de Contas da União
– TCU, consoante o disposto no caput do art. 71 da
Constituição Federal, auxilia o Congresso Nacional no
exercício do controle externo da União e das entidades
da administração direta e indireta.
Entre as múltiplas competências que possui, o
TCU é incumbido de 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 que administrem recursos e bens públicos,
consoante o disposto no inciso IV do art. 71 da CF c./c.
o art. 1º, inciso II da Lei nº 8.443, de 1992.
Ocorre que essa típica e essencial atividade de
ﬁscalização, a despeito do zelo e espírito público dos
Ministros do TCU e da elevada qualiﬁcação de seu
corpo funcional, sofre alguns gargalos.
Destaco a diﬁculdade de se aprofundar determinada inspeção ou auditoria quando os técnicos do
Tribunal de Contas se deparam com dados protegidos
pelo sigilo bancário, ﬁscal, telefônico ou comercial.
A Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de
2001, em seu art. 4º, § 2º, bem como reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal estabelecem que a
quebra dos sigilos somente pode ser solicitada se for
fundamentada e tiver sido aprovada previamente pelos Plenários da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do plenário de suas respectivas comissões
parlamentares de inquérito.
Assim, como o Tribunal de Contas da União não
dispõe da competência de quebrar sigilos, faz-se necessário criar mecanismo legal que preveja solicitação ao
Congresso Nacional, titular da prerrogativa do controle
externo, ex vi do art. 70 da Constituição Federal, de
modo a tornar mais efetiva a ﬁscalização empreendida
pela Corte de Contas da União.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Agradeço a V. Exª, Senador Roberto Cavalcanti.
V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Concedo a palavra ao Senador Tião Viana, do PT
do Acre, Vice-Presidente do Senado Federal.
S. Exª tem a palavra por cinco minutos.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago ao Plenário
do Senado uma preocupação que aﬂige a todos neste momento em que o Governo rediscute as grandes
diretrizes para o chamado desenvolvimento, para a
correção dos rumos do País. A área de infra-estrutura
é central nas preocupações do Governo Federal, pois
tem demandado grande responsabilidade dos gestores públicos, seja na esfera estadual, seja na esfera
municipal, seja no âmbito da própria União.
O desaﬁo é a redução das desigualdades regionais e, ao mesmo tempo, a recuperação das dívidas
sociais em áreas fundamentais para o País: uma delas é a área de saneamento básico. O Brasil tem tido
avanços expressivos na área de saneamento básico
em 2004 e 2005. Em relação à coleta seletiva de lixo,
que é um indicador, houve um crescimento de 38%
entre 2004 e 2005; porém, quando olhamos os números, o quadro atual ainda é alarmante. É por isso
que muitos aﬁrmam que o Brasil ainda precisa investir pelo menos R$200 bilhões para recuperar toda a
dívida que tem com o saneamento básico em todo o
Território Nacional.
Se observarmos a lógica dos governos passados, vamos constatar, apenas nos anos 70, o chamado Planasa (Plano Nacional de Saneamento Básico),
que havia sido instituído no Brasil. Depois disso, não
houve mais nada, a não ser uma política duvidosa
de centralizar e descentralizar, com transferência de
poder, concessão de poder, e os indicadores sempre
muito preocupantes.
A Constituição Federal de 88 estabeleceu que
saneamento básico e saúde são, de fato, indissociáveis. O art. 200, inciso IV, da Constituição deixa muito
clara essa junção deﬁnitiva no conceito de saúde mais
amplo do Governo brasileiro. A Organização Mundial
de Saúde reaﬁrma essa compreensão e essa responsabilidade. E ainda há um reconhecido argumento de
todas as autoridades sanitárias brasileiras: para cada
R$1,00 investido em saneamento, teremos R$4,00 de
economia em saúde pública nos dez anos seguintes.
O fato é que, segundo a Organização Mundial
de Saúde, 65% das doenças brasileiras ocorrem direta ou indiretamente pela falta de saneamento básico.
A doença vem da água, da coleta de lixo, das águas
servidas, das drenagens pluviais. A educação sanitária e o controle de vetores são os grandes elementos
que aglutinam a compreensão do saneamento básico, uma compreensão que remonta à Roma antiga,
Sr. Presidente.
Quando passamos aos dados objetivos em relação ao tema, a preocupação é sempre muito grande.
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Isso impõe desaﬁos para o desenvolvimento e, especialmente, para a área de saneamento básico em
nosso País.
Vejam os dados: dos 5.507 Municípios brasileiros,
apenas 451 têm coleta seletiva de lixo. Na Região Norte,
dos 449 Municípios, apenas um tem coleta seletiva de
lixo; na Região Nordeste, dos 1.787 Municípios, apenas 27 dispõem de coleta seletiva de lixo; na Região
Sudeste, dos 1.666 Municípios, apenas 140 deles têm
coleta seletiva de lixo; e, na Região Sul, há um crescimento: 274 Municípios têm coleta seletiva de lixo, de
um total de 1.159 Municípios; na Região Centro-Oeste,
apenas 9 Municípios têm coleta seletiva de lixo.
Portanto, são dados, de fato, muito preocupantes. É como se eles quisessem nos dizer: “As doenças estão acontecendo, e é preciso uma intervenção
deﬁnitiva do Estado”.
Quando observamos as áreas geradoras de uma
política de saneamento, está lá o Ministério das Cidades com uma área aglutinadora, uma área dinamizadora que depende de recursos da Caixa Econômica
Federal, do BNDES e do FGTS. Mas todos os anos
chega uma enxurrada de projetos das prefeituras brasileiras, milhares de projetos analisados e aprovados
tecnicamente. Depois da aprovação, eles vêm para
a área de liberação ﬁnanceira; porém, na execução
orçamentária, dá-se a retração, pautada ou no superávit primário, na economia do País ou por outros fatores. Diz-se: “Não, o projeto não está adequado pela
correspondência da capacidade de ﬁnanciamento do
Estado brasileiro”. E o Conselho Monetário Nacional
dá a última palavra negativa.
Então, trata-se de uma área que efetivamente
tem avançado, mas expressa uma dívida assustadora
e dramática em relação à qualidade de vida do povo
brasileiro.
Quando veriﬁcamos apenas um apêndice em
relação aos resíduos sólidos no Brasil, os chamados
catadores de lixo, observamos que existem entre 300
mil a 1 milhão de cidadãos cuja renda familiar provém
da coleta de lixo. E não há uma política deﬁnitiva de
qualidade de destinação dos resíduos sólidos no Brasil, da sua utilização e de um tratamento adequado
para a matéria.
Outro dado importante: a quantidade diária de
lixo coletado, consideradas as unidades de destino
ﬁnal do lixo coletado.
Vejam bem: no Brasil, há uma coleta diária de
228.413 toneladas. Para incineração vão apenas 1.032
toneladas. As estações de triagem ﬁcam com 2.265,
e o aterro sanitário com 82.640 toneladas. Na Região
Norte, os aterros sanitários recebem 1.469 das 11.067
toneladas coletadas. Na Região Nordeste, 41.558 to-
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neladas são coletadas, e o aterro sanitário recebe
apenas 15.030 toneladas. Na Região Sudeste, das
141.617 toneladas coletadas, apenas 52.542 toneladas são destinadas ao aterro sanitário. Na Região
Sul, das 19.875 toneladas coletadas, 8.046 têm como
destinação o aterro sanitário. Na Região Centro-Oeste,
das 14.296 toneladas, 5.053 toneladas têm o aterro
sanitário como destinação ﬁnal.
Temos dados que apontam que 65% dos Municípios brasileiros ainda jogam seus resíduos sólidos
a céu aberto, Sr. Presidente. Então, esse quadro, por
si só, deve despertar a atenção e a responsabilidade
das autoridades.
O Governo do Presidente Lula avançou efetivamente no que concerne à responsabilidade com o saneamento básico. São mais de R$10 bilhões investidos
em saneamento básico, concentrados principalmente
em ﬁnanciamento para Estados e Municípios; ﬁnanciamentos em condições e regras lógicas e aceitáveis.
Todavia, temos uma dívida muito maior que é, de fato,
proteger a saúde da sociedade brasileira com políticas
dessa natureza.
A sociedade brasileira deve ter muita responsabilidade com o tema e reﬂetir a respeito.
O Ministério das Cidades concluiu, juntamente com a Organização Pan-americana de Saúde e a
Organização Mundial de Saúde, em 2003, um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no Brasil e
deﬁniu o seguinte:
Resultados do diagnóstico: poucos Municípios tinham programa de coleta seletiva;
gestão participativa que garanta o controle
social dos sistemas era incipiente; situação da
maioria dos trabalhadores da área era bastante precária; “necessidade de investimentos em
infra-estrutura e equipamentos para aprimorar
os sistemas de limpeza urbana, especialmente
para ampliar a coleta, implantar soluções adequadas de tratamento e disposição ﬁnal de resíduos sólidos e para erradicar os lixões, além
de ações para ampliar a capacidade técnica e
a inserção social dos catadores”.
Então, o entendimento é o de que a dívida existe
e ela precisa ser paga pela sociedade. A responsabilidade da União é muito grande. A Constituição de 1988,
no seu art. 30, inciso IV, transferiu para os Municípios
o manuseio dos resíduos sólidos.
Temos de fazer uma revisão em termos de matéria de responsabilidade política dos Municípios na
Associação Nacional dos Prefeitos, no Encontro Anual dos Prefeitos, para que a União possa estabelecer
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regras com as organizações de ﬁnanciamento para
superarmos esse trabalho.
É fato também que o Movimento Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis, criado em 2001,
hoje, tem 35 mil catadores cadastrados, reunidos em
330 cooperativas.
O Presidente Lula teve a grandeza, pela primeira vez na história do Brasil, de receber, no Palácio do
Planalto, os trabalhadores que vivem da cata do lixo.
Estabeleceu com eles um pacto de atendimento às suas
reivindicações e estabeleceu linhas de crédito para que
eles possam se organizar e reduzir esse déﬁcit.
Porém, não é justo que os Municípios instituídos, com o seu poder econômico, e os Estados, com
o seu poder econômico, deixem de cumprir as suas
responsabilidades para com o ﬁnanciamento, a organização e a deﬁnição de políticas que mudem de fato
a realidade brasileira.
Portanto, deixo aqui esta mensagem como uma
justa preocupação do Senado Federal em relação à
matéria. Que o Ministério das Cidades faça uma revisão, dando prioridade a essa dívida e às barreiras de
ﬁnanciamento na Caixa Econômica Federal, no BNDES, no FGTS e, principalmente, no Conselho Monetário Nacional.
Espero que o discurso de desenvolvimento do
competente Ministro Guido Mantega se transforme
em não-restrição a matérias fundamentais para a vida
brasileira na área de infra-estrutura, como, no caso, o
saneamento básico. Esse é o apoio que se espera à
qualidade de vida do povo brasileiro, quando o assunto
é especiﬁcamente a destinação que se deve dar aos
resíduos sólidos gerados neste País, que, como eu
disse, são 228 mil toneladas por dia.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB
– MA) – Agradeço a V. Exª, Senador Tião Viana.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti e, em
seguida, pela Liderança do PDT, ao Senador Osmar
Dias. Depois, voltarei à lista de oradores e concederei
a palavra ao Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, do
PT de Santa Catarina, por dez minutos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente.
Ontem, tive a oportunidade de, rapidamente, reportar-me à 18ª reunião do Fórum de Competitividade
da Construção Civil. Fiz um breve comentário a respeito
do assunto em aparte ao pronunciamento do Senador
Alvaro Dias, quando até brinquei dizendo que S. Exª
estava fazendo um raro pronunciamento de elogio ao
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Governo Lula. Efetivamente, os resultados das medidas adotadas na construção civil são extremamente
signiﬁcativos e muito contundentes.
Uma série de medidas foi adotada, como a lei
que estabeleceu o patrimônio de afetação, o qual, nas
construções e nos empreendimentos, eliminou o forte
risco existente e reduziu a carga tributária ao adequado
índice de 7%. Também foram desonerados 45 itens da
construção civil que são usados em larga escala pela
população, principalmente a de menor renda.
Somam-se a isso o aumento considerável da
oferta de crédito para todas as faixas de renda da população, por meio do FGTS, da Caixa Econômica e
dos bancos públicos e privados, e a criação do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social.
O conjunto dessas medidas, Senador Paulo Paim,
teve uma repercussão fantástica.
Ontem, na 18ª reunião do Fórum de Competitividade da Construção Civil, que contou com a presença
do Ministro Furlan e de representantes do Ministério
das Cidades, da Caixa Econômica Federal e do Ministério de Minas e Energia, foram apresentados os
números do setor.
Já tive oportunidade, há poucos dias, de me referir a uma série de reportagens a respeito do fato de
que faixas signiﬁcativas da população estão trocando o
aluguel pelo ﬁnanciamento de longo prazo com parcelas ﬁxas. Isso mudou totalmente o quadro existente e,
hoje, o número de aquisições de casas próprias cresce
de forma célere, suplantando o de aluguéis.
Em termos de emprego, Senador Paulo Paim,
assunto de que V. Exª sempre trata no plenário, a
construção civil tem o mais alto nível de ocupação dos
últimos 11 anos. Desde 1995, o setor não empregava
tanta gente como neste momento: mais de 1,5 milhão
de trabalhadores com registro em carteira.
Esse número não é qualquer coisa, porque todos sabemos que na construção civil há um volume
signiﬁcativo de trabalhadores informais.
Nos últimos 12 meses, o crescimento do emprego
formal na construção civil foi de 9,2%. Portanto, comparativamente com outros setores, trata-se de um dos
maiores índices de geração de emprego.
Além disso, a taxa de crescimento do Produto
Interno Bruto da construção civil, que foi negativa em
2001, 2002 e 2003, tornou-se positiva: foi de 5,7% em
2004 e de 1,30% em 2005. Ela voltou a crescer de forma signiﬁcativa em 2006 e a previsão é de que seja
de 6,2% no ﬁnal do ano. Portanto, o PIB da construção civil será algo em torno do dobro do crescimento
do PIB geral do País. Esse é um índice extremamente
signiﬁcativo.
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Outra questão muito importante, porque tem relação direta com a inﬂação, é o Índice Nacional do Custo
da Construção Civil, um dos três itens que compõem o
IGP (Índice Geral de Preços). Quando ele decresce de
forma signiﬁcativa, pressiona bem menos a inﬂação.
O Índice Nacional do Custo da Construção Civil
teve uma queda signiﬁcativa durante os quatro anos do
Governo Lula. Em 2003, foi de 14,76%; em 2004, de
10,94%; e em 2005, de 6,84%. Até outubro deste ano,
ele foi de 4,49%, o menor índice dos últimos quatro
anos e, portanto, uma contribuição signiﬁcativa para
que a inﬂação não seja pressionada.
Importantíssima, também, foi a perspectiva, divulgada na reunião de ontem, da indústria de materiais
de construção para o próximo momento. Ela exibiu os
prognósticos mais otimistas para o próximo ano: 83%
das empresas do setor acreditam que vão ampliar as
vendas em 2007, isto é, 4/5 do setor têm uma perspectiva extremamente positiva.
O índice de vendas dos produtos da construção
civil que foram desonerados de IPI também sofreu uma
modiﬁcação signiﬁcativa. Os 45 itens que foram desonerados pelos decretos de 07 de fevereiro de 2005,
de 09 de junho de 2006 e de 21 de setembro de 2006
tiveram sua alíquota reduzida a zero ou a 5%, e explodiram em termos de vendas, ou seja, apresentaram
uma mudança signiﬁcativa. Essa é uma demonstração
de que, ao se desonerar, a diminuição, em tese, de
arrecadação é compensada pelo volume de vendas,
que aumenta com a melhora de preço.
Outros dados importantíssimos apresentados, na
tarde de ontem, na 18ª Reunião do Fórum de Competitividade da Construção Civil, foram com relação ao
crédito. Alguns deles são muito extensos e há outros
que entendo mais relevantes.
Existe a previsão de que este ano se encerre com
a aplicação de 19 bilhões em ﬁnanciamento habitacional – 90% a mais do que foi aplicado no ano de 2005,
quando esse valor foi da ordem de 9,9 bilhões.
Muito interessante e relevante é a interiorização
do crédito imobiliário.
Há 10 anos, apenas 1.936 Municípios detinham
algum tipo de ﬁnanciamento habitacional – por bancos
públicos e privados, instituições e Ministérios, conforme
o Orçamento-Geral da União. Neste ano, esse número
ultrapassará 4,5 mil. Portanto, dos 5,5 mil Municípios
brasileiros, apenas mil não terão algum tipo de crédito
para ﬁnanciamento habitacional, o que é uma mudança signiﬁcativa.
Com relação à Caixa Econômica, já foram aplicados 11 bilhões em ﬁnanciamentos habitacionais, até
outubro de 2006. Deste montante, já aplicados até outubro de 2006, 75% foram destinados a famílias com
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renda de até cinco salários mínimos, faixa em que
temos exatamente o maior déﬁcit habitacional, que
chega a 70% aproximadamente.
(Interrupção do som.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Obrigada, Senador Tião Viana.
A nossa participação no crédito habitacional, em
relação ao PIB, subiu de 1,7%, índice registrado no
ano passado, para a casa dos 4% este ano. Portanto,
trata-se de mudança bastante signiﬁcativa, com todos
os dados registrados para comprová-la.
A expectativa do setor da área de comércio da
construção civil é fechar o ano com nada mais nada
menos do que 5,5% de crescimento nas vendas.
Na questão emprego, o gráﬁco é bastante contundente. Enquanto que nos anos de 2001, 2002 e 2003,
na relação admissão menos desligamentos, tivemos
prejuízo, perdas de emprego no setor, nos anos de
2004, 2005 e 2006, houve um crescimento acelerado,
de saldo positivo, entre os empregos gerados frente
aos desligamentos.
Sr. Presidente, estou muito satisfeita em trazer
estes números, numa demonstração de que o setor
responde, de forma positiva, às medidas adotadas
pelo atual Governo, o Governo Lula, e mais satisfeita ainda porque o item construção civil está na pauta
das medidas que serão adotadas imediatamente para
desmanchar os nós do crescimento, para que possamos dar sustentabilidade ao crescimento, à distribuição de renda, ao desenvolvimento do País. Aliás,
ontem, aparteei o Senador Alvaro Dias, exatamente
por S. Exª elogiar uma das medidas que está sendo
estudada para a compra da casa própria para quem
ganha de três a quatro salários mínimos, no máximo,
que é a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) para o ﬁnanciamento de dois terços
das habitações destinadas às faixas de menor renda
da população, medida que está sendo vista pela Oposição como algo extremamente positivo.
Sr. Presidente, para concluir, dia 13, às 16 horas
30 minutos, a União Nacional da Construção Civil irá
entregar e apresentar ao Presidente da República um
estudo bastante detalhado, inclusive já tive a oportunidade de fazer referência a ele nesta Casa, a respeito do impacto nos investimentos na área do setor
da construção civil e a sua repercussão na melhoria
do Índice de Desenvolvimento Humano, na criação
de emprego e no aumento do Produto Interno Bruto
brasileiro.
Na esteira desse evento, hoje, pela manhã, aprovamos, na Comissão de Assuntos Econômicos, com o
apoio do Presidente da Comissão, Senador Luiz Otá-
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vio, a realização de uma audiência pública, no dia 14,
em que o setor também terá a oportunidade de expor
a todos os Senadores e Senadoras, e a todos os brasileiros e brasileiras, por intermédio da TV Senado,
o resultado do signiﬁcado de se investir em um setor
tão importante como o da construção civil, que gera
empregos, desenvolvimento e melhoras signiﬁcativas
na qualidade de vida da população.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti,
o Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, como
Líder do PDT; em seguida, concederei a palavra aos
Senadores Alvaro Dias e Antonio Carlos Magalhães,
respectivamente.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho a esta tribuna em nome da coerência, que, para alguns, tem sido muito difícil de ser
praticada.
Quero falar da audiência que tivemos – o Presidente do PDT, Deputado Carlos Lupi; o Deputado
Miro Teixeira, Líder do PDT na Câmara dos Deputados; e eu, Líder do PDT no Senado Federal – com
o Presidente da República, a convite de Sua Excelência. Claro que a conversa com o Presidente da
República foi extremamente positiva, pois tivemos a
oportunidade de trocar idéias sobre o quadro político,
o econômico, as diﬁculdades que o País atravessa e
o relacionamento do Governo com o Congresso Nacional. Portanto, sob esse ponto de vista, a reunião
foi importante.
Mas, em todas as reuniões com o Presidente do
PDT e com os Senadores do Partido, tínhamos, como
decisão coerente para o PDT, adotado a postura de
independência em relação ao Governo. Isso signiﬁca
não aceitar participar do Governo, não assumir um
papel de Partido da base do Governo e continuar desempenhando o mesmo papel que o PDT vinha desempenhando ao longo dos anos.
Em 2002, o PDT, no segundo turno, àquela época
liderado pelo saudoso Leonel Brizola, apoiou a candidatura do Lula, que foi eleito. Em janeiro daquele
mesmo ano, Brizola tirou o Partido da base do Governo e recomendou que todos os seus ﬁliados saíssem
do Governo. Permanecemos, os quatro anos do atual
Governo, não participando da base e fazendo parte da
Oposição; uma Oposição responsável, uma Oposição
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construtiva, fazendo a crítica no sentido de ajudar o
País, votando contra tudo aquilo que entendêssemos
não trazer benefícios para o País. Foi assim o meu
procedimento; foi assim o procedimento do PDT no
Senado.
Iniciado o segundo turno das eleições de 2006,
o PDT se reuniu para discutir se apoiaria ou não a
candidatura Lula, ou se apoiaria ou não a candidatura
Alckmin. E qual foi a decisão do Partido? Independência. Penso que isso é coerência. Se o PDT decidiu
não apoiar o candidato Lula durante o segundo turno
e se manteve independente, a coerência recomenda que o PDT não adira ao Governo, que não faça,
agora, aquilo que normalmente se faz em nome do
ﬁsiologismo, da troca de cargos ou da participação
no poder. O PDT não fez parte da construção dessa
eleição; logo, no meu entendimento, para ser coerente
com aqueles que votaram no PDT no primeiro turno,
em Cristovam Buarque para Presidente e nos demais
candidatos do PDT – eu, por exemplo, fui candidato
a Governador do Paraná –, o Partido deve adotar a
mesma posição adotada nas eleições para o segundo turno. Isso não signiﬁca que vou me transformar
em opositor para todas as propostas que o Governo
apresentar. Não. Vamos apoiar tudo aquilo que o Governo apresentar de positivo para o País. No entanto,
não deixaremos de criticar tudo aquilo que não seja
construtivo. Essa foi a postura adotada nas eleições.
Quem a determinou, aliás, foi o eleitor, quando votou no Lula, candidato a Presidente, que não teve o
apoio do PDT.
Sr. Presidente, não estou falando isso apenas
porque o Lula esteve no Paraná, em campanha, uma
semana antes do segundo turno, e fez um discurso
apoiando o meu adversário, que, aliás, nem no palanque de Sua Excelência subiu por estar envergonhado,
já que, durante todo o mês de julho, o Governador do
Paraná colocou um Deputado do PSDB como vice.
Isto é incoerência, porque ele sempre criticou o neoliberalismo do PSDB e aqui chamou aquele que colocou como vice de ladrão, desta tribuna; aliás, deste
microfone. Até perguntei no debate – e não obtive ainda a resposta até hoje – se ele foi irresponsável aqui,
quando chamou o Deputado de ladrão, ou lá, quando
o colocou como vice e, depois, saiu, licenciando-se do
Governo e licenciando o vice também para que o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Hermas
Brandão, que era o seu vice, assumisse o Governo.
Quando ele foi irresponsável: aqui ou lá? Não obtive
a resposta até hoje. Aliás, não estou fazendo nenhuma crítica e acusação ao Deputado Hermas Brandão;
quem o acusou foi o então Senador Roberto Requião,
que agora o transformou em primeiro-ministro do seu
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Governo. Então, não sei se ele foi irresponsável aqui
ou está sendo lá com o Paraná. Mas isso não está no
meu debate de hoje, porque quero discutir a postura
do PDT.
Lula foi, sim, lá, no segundo turno e, sem pedir
licença, apoiou Requião para o Governo, e isso, claro,
me prejudicou, mas não se trata de destilar aqui mágoa contra o Presidente, que fez o que estava no seu
direito fazer: fez uma opção e foi lá apoiar, mesmo que
o Governador tenha sido oportunista, mais uma vez,
em se abraçar com o PT quando viu que Lula estava
subindo, porque, quando Lula estava, no Paraná, abaixo
nas pesquisas do Alckmin, ele se abraçou com Alckmin, ele se abraçou com o PSDB, tanto é que brigou
na convenção – e não vou falar nas outras coisas que
aconteceram na convenção do PSDB – para, ganhando a convenção, ter o vice do PSDB. Mas não quero
ser igualmente incoerente.
Então, a posição que defendo do PDT é a de independência. Eu não entendo por que o PDT da Câmara
está tão apaixonado, de repente, pelo Presidente Lula
e em participar do Governo Lula, se, durante todo esse
período, nós nos mantivemos independentes – inclusive essa foi a decisão do PDT pela sua ampla maioria
na disputa do segundo turno.
Sr. Presidente, a Senadora Ideli Salvatti pede um
aparte. Se V. Exª me der mais tempo, eu o concedo.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Peço a devida colaboração da Senadora, em razão
de haver outros oradores inscritos.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Será muito
rápido, Senador Osmar Dias. Tive a oportunidade de
encontrar V. Exª na ante-sala hoje de manhã. Quero
dizer que, para mim, foi uma satisfação muito grande
encontrar não só V. Exª, mas outras pessoas do PDT
por quem tenho muito apreço e consideração: Miro
Teixeira, Manoel Dias, que é lá do meu Estado, Lupi e
o Prefeito de Campinas. Não sei qual será a decisão
do PDT. V. Exª pode ter certeza de que, para nós, será
muita honra se o PDT tomar a deliberação de integrar
a coalizão partidária que o Presidente está buscando
construir para este segundo mandato. Se não for possível integrá-la, eu tenho certeza de que o PDT, pela
sua história e pela sua prática, não faltará com o seu
apoio na sustentação dos projetos e nas ações que tenham como objetivo o desenvolvimento, a distribuição
de renda e a educação de qualidade, que são exatamente os nortes que estão guiando a construção das
propostas, das medidas, do programa sobre o qual o
Presidente está buscando montar a coalizão partidária. Portanto, será uma honra ter o PDT participando
deste segundo mandato e, se não for possível, tenho
certeza de que não faltará o apoio do Partido quando
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estiverem em jogo o desenvolvimento do País, a distribuição de renda e o fortalecimento da educação de
qualidade para toda a população.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senadora
Ideli, pode ter certeza disso. De minha parte, o PDT
se comportará desta forma: quando a matéria for
de interesse nacional, o Governo pode contar com
o PDT. Mas eu não entendo como coerente o PDT
agora se abraçar ao Governo e querer participar,
inclusive, com cargos no Governo. Isso seria, para
mim, incoerente. O PDT não fez parte da campanha
do Presidente Lula no segundo turno. Não fez. O PDT
não apoiou o Presidente Lula, como não o apoiou
no primeiro mandato. O Governo é o mesmo. O que
faz com que o PDT, agora, queira se abraçar ao Governo Lula? Eu, como Líder do PDT no Senado, vou
continuar pregando a nossa independência, a nossa
forma crítica de atuar e, sobretudo, a liberdade para
que possamos, desta tribuna ou em qualquer outra
tribuna, falar aquilo que pensamos e combater aquilo
que consideramos equivocado.
Acreditamos que o PDT tem uma história que
deve ser preservada: a história da coerência do seu
ex-Presidente Brizola. E não pode, de repente, jogar
essa história assim, como se não tivesse de preservar
um patrimônio tão valioso quanto a história de Leonel
Brizola.
É por essa razão – e não por revanchismo – que
eu falo desta tribuna para dizer que o PDT não pode,
neste momento, participar da coalizão, pois não estaria
sendo coerente com a sua história e com a história da
última eleição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço ao Senador Osmar Dias.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, por
até dez minutos e, a seguir, ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente,
devo agradecer aos colegas Senadores, que, no dia
de hoje, aprovaram, de forma terminativa, projeto de
minha autoria que institui o Fundo de Desenvolvimento Econômico da cidade de Foz do Iguaçu. Trata-se
de política de compensação em razão do tanto que a
cidade e a região oferecem ao País na preservação
ambiental, por meio do Parque Nacional do Iguaçu,
ou no fornecimento de energia, por intermédio da
Binacional Itaipu, comprometendo a economia local,
a receita local, gerando incríveis problemas econômicos e sociais, destacando-se o desemprego e a
violência crescentes.
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Faz-se justiça, no Senado Federal, com a aprovação desse projeto. O Fundo de Recuperação Econômica de Foz do Iguaçu se constituirá de recursos
do Orçamento da União, do Orçamento do Estado, do
Município, doações nacionais ou estrangeiras e, sobretudo, de uma parcela do Imposto de Renda devido
pela pessoa jurídica, constituída no Estado do Paraná.
Ou seja, as empresas paranaenses poderão destinar
5% do total do Imposto de Renda devido a esse Fundo de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu
até o ano de 2015.
Portanto, Sr. Presidente, deixo o nosso agradecimento e a convocação para que a Câmara dos Deputados proceda da mesma forma, se possível com a
urgência necessária que possibilite a vigência já no
próximo exercício. Há tempo, até dia 22 de dezembro,
para que essa proposta, sendo aprovada na Câmara
dos Deputados, possa ser sancionada pelo Presidente da República.
O Presidente Lula assumiu compromissos importantes em Foz do Iguaçu durante a campanha eleitoral. E essa é uma oportunidade preciosa para que o
Presidente possa iniciar o processo de resposta aos
compromissos assumidos.
Certamente, o Presidente marcará, sem dúvida
alguma, uma página importante na história da sua
administração se sancionar esse projeto, oferecendo
essa possibilidade de recuperação econômica de um
Município, que, tenho o hábito de dizer, não é patrimônio dos que lá vivem, não é nem mesmo patrimônio
dos paranaenses e do Paraná, nem mesmo patrimônio
dos brasileiros e do Brasil, porque é um patrimônio da
Humanidade e deve ser tratado como tal, com a necessária preservação do meio ambiente, mas compatibilizando a preservação do meio ambiente com
a necessidade de oferecer à população que lá vive
condições de vida digna.
Sr. Presidente, venho à tribuna, também, para estabelecer um comparativo do crescimento econômico
do nosso País com o crescimento econômico que se
veriﬁca em todo o mundo. O crescimento da economia
mundial, no período de 2003 a 2005, registrou índices
bastante expressivos.
Faz, no mínimo, um quarto de século que o mundo não tinha três anos seguidos de crescimento tão
vigoroso, como o de 2003 a 2005. O Brasil desperdiçou oportunidades preciosas num cenário de ventos
favoráveis e de fortes ﬂuxos ﬁnanceiros. As condições
favoráveis ao crescimento veriﬁcadas nesse período
não devem repetir-se infelizmente.
Nesta terça-feira, um relatório da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) alerta que o Brasil somente atingirá um cres-
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cimento de 4% em 2008 e que necessitará promover
reformas estruturais, para que o desempenho da economia nacional saia de um patamar baixo de crescimento. Para 2007, a estimativa é de que o aumento
do nosso PIB seja de 3,8%.
Vejamos algumas projeções para o mundo, para
que possamos estabelecer o comparativo: o Fundo Monetário Internacional prevê para a Índia crescimento
de 8,3% este ano e de 7,3% para 2007; para a Rússia
e para a China, respectivamente, 6,5% e 10% neste e
no próximo ano. Para 2006, as estimativas de nosso
crescimento estão sendo revistas a cada semana. A
última previsão do boletim Focus, do Banco Central,
registra um crescimento de 2,94%. Aliás, o país emergente que menos crescerá em 2006 será o Brasil. A
Hungria, que vem logo em seguida, deve alcançar um
crescimento superior ao nosso: 3,6%.
A nossa estagnação, Sr. Presidente, pode ser
mensurada, quando veriﬁcamos o crescimento econômico da América Latina no ano passado. O Brasil
cresceu 2,3% em 2005 e superou apenas o Haiti na
América Latina. A Venezuela cresceu 9%; a Argentina, 9,1%. O Chile, o Peru e o Uruguai cresceram algo
em torno de 6%. A média de crescimento da América
do Sul foi de 5%; a da América Latina e de Cuba foi
de 4,3%. A Colômbia cresceu 4%; a Bolívia, 3,8%; e o
México e a América Central, mais de 3%.
Conclusão, Sr. Presidente: o Brasil não conseguiu tirar proveito da conjuntura econômica global
favorável devido aos juros altos, à crise política, à
ausência de investimentos e à carga tributária, que
o esmaga.
Se observarmos o crescimento econômico do
Brasil e do mundo, vamos constatar que desde 1980
o único momento de crescimento inferior ao veriﬁcado
na gestão do Presidente Lula ocorreu exatamente na
gestão do Presidente Fernando Collor de Mello.
Nos três primeiros anos do Governo Lula, de 2003
a 2005, o Produto Interno Bruto do mundo cresceu em
média 4,7% ao ano, e o do Brasil, 2,6%, o equivalente,
portanto, a 54% do crescimento mundial. Os dados do
Produto Interno Bruto mundial foram retirados do site
do FMI, e o do PIB brasileiro, do IBGE: são, por conseguinte, oﬁciais.
Srªs e Srs. Senadores, estamos na retaguarda do
crescimento mundial, disputando o último lugar com
alguns países da África e com os retardatários da Ásia.
Aliás, a África subsaariana cresceu 5,5% em 2005 e
deve crescer 5,8% em 2006.
Sr. Presidente, o Brasil não pode continuar nesse ritmo. O Brasil não pode continuar desperdiçando
oportunidades preciosas, como tem feito. O Governo
precisa mudar.
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Solicito, a propósito, a transcrição, na íntegra,
nos Anais da Casa, do artigo de autoria do diplomata Rubens Barbosa, intitulado “A China e o Brasil na
América do Sul”, publicado na edição de hoje do jornal
O Estado de S. Paulo. O Sr. Rubens Barbosa é consultor e Presidente do Conselho Superior de Comércio
Exterior da Fiesp, foi embaixador do Brasil nos Estados
Unidos e na Grã-Bretanha.
No artigo, o embaixador Rubens Barbosa descreve as distorções existentes no comércio bilateral
Brasil/China.
O fato mais grave [destaca Rubens Barbosa] é
que na América Latina (AL), o principal mercado para
os produtos manufaturados brasileiros, a China já ultrapassou o Brasil como fornecedor”.
Portanto, na América Latina, o Brasil já perde
para a China como fornecedor de produtos manufaturados. Máquinas e equipamentos produzidos no Brasil
são substituídos por importados desse país. Fábricas
do setor têxtil e de calçados estão fechando, e mãode-obra especializada no setor de calçados está se
mudando para a China, acompanhando o movimento de empresas brasileiras que começam a produzir
naquele país.
Vejam que é um negócio da China. Empresas
brasileiras gerando emprego na China? O Governo
do nosso País não tem instrumentos para conter esse
processo de evasão de divisas? Nós estamos vivendo
um momento crucial.
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Estou concluindo, Sr. Presidente.
Peço à Secretaria da Mesa que auxilie o Presidente.
O Presidente Valter Pereira está assumindo o
mandato e, portanto, ainda não conhece esse mecanismo eletrônico.
Mas agradeço e concluo, dizendo que esperamos que o Presidente Lula atente para a realidade,
que preste atenção nessa realidade. Estamos insistindo aqui, com tanta ênfase, há tanto tempo, sobre a
necessidade de mudança radical do modelo que está
sendo praticado pelo Governo brasileiro. Estamos
apontando, com insistência também, todos os pontos
que são cruciais para essa mudança.
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. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Valter Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– O próximo orador, para uma comunicação inadiável,
é o Senador Antonio Carlos Magalhães, a quem concedo a palavra por cinco minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
sempre procuro colaborar com o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Na aparência, os discursos são
contrários, mas, na realidade, são favoráveis, no sentido de que ele modiﬁque a maneira de governar o
País. O Brasil não aceita mais o modo de governar
do Presidente.
Sr. Presidente, a Folha de S.Paulo de hoje traz
assunto da maior gravidade: acordo secreto entre a
Rede 21, emissora de TV do Grupo Bandeirantes, e
a Gamecorp garante à empresa do ﬁlho de Lula 50%
do faturamento na publicidade da emissora. Segundo
a Folha, a Gamecorp recebe o mínimo de R$250 mil
mensais, fora o que virá da divisão da receita obtida
com os vinte maiores anunciantes da emissora em
2005, entre os quais ﬁguram – veja V. Exª! – a Secretaria de Administração da Presidência da República,
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Ministério
da Saúde, além de inúmeras concessionárias de telefonia.
A Veja já tinha denunciado esse esquema e, por
isso, está sendo processada.
Vejam que interessante: quando veio à tona que
a Telemar destinara R$5 milhões para a inexpressiva
ﬁrma do ﬁlho do Presidente da República, a concessionária, com o beneplácito incrível da CVM, negou-se a
explicar as razões e os termos do acordo por entender
que tais informações eram de interesse estratégico.
A decisão do Juiz Régis Rodrigues, da 1ª Vara
Cível do Fórum de Pinheiros, recusando o sigilo é
uma lição e um alerta ao próprio Governo. Olhem o
que diz o Juiz:
Convém ao interesse público que o contrato seja regido pelo princípio da publicidade,
porque um dos contratantes é ﬁlho do Presidente da República, e, em tese e sempre em
tese, sem qualquer pré-julgamento por parte
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deste Juízo, fazem-lhe acusações de uso inadequado de verbas públicas.
O Juiz tem razão. Convém mesmo que esses
contratos, inclusive os anteriores, celebrados com a
Telemar – sempre tenho pedido aqui, e nenhum Líder
do Partido do Governo vem trazer esclarecimentos –,
sejam conhecidos, para que ﬁque claro como foi possível ao ﬁlho do Presidente, em menos de dois anos,
levar sua ﬁrma medíocre, com capital de R$10 mil, inicialmente à condição de sócia de uma concessionária
pública de telefonia, com um aporte de recursos de
R$10 milhões – 520 vezes superior ao seu capital –, e,
depois, também à condição de sócia de uma emissora
de TV, com um acordo que a torna beneﬁciária direta
de recursos vindos de patrocinadores governamentais.
É o Governo que está dando dinheiro para a empresa
que é sócia de Lula Filho na TV do Canal 21.
Sobre esse caso, merece registro o comentário
do jornalista Josias de Souza, em seu blog de hoje.
Ele diz: “O garoto de Lula achou a alternativa dele.
Assim, deixem o Lulinha trabalhar... Aﬁnal, alguém na
família precisa mesmo contribuir para o crescimento
do PIB”.
Aqui, está a reportagem na Folha de S.Paulo:
“Publicidade oﬁcial ajuda a bancar a TV do ﬁlho de
Lula”. Aqui está, meus caros colegas Senadores, a
manchete: “Verbas estatais ajudam a bancar o ﬁlho
de Lula”. É essa a situação que vivemos.
A Drª Dilma Rousseff, que, aliás, tenho elogiado
pela sua maneira de mandar – manda mais no Governo
do que os Ministros, e isso é salutar; é preciso haver
alguém que mande, já que o Presidente não manda
em nada –, tenta explicar, mas não explica a situação
grave que aconteceu.
Ora, Sr. Presidente, estamos cansados de, a
cada dia, trazer duas, três, quatro denúncias. E, hoje,
Sr. Presidente, estamos trazendo essa grave denúncia,
para que o Líder do Governo, que acaba de chegar,
possa defendê-lo. Posso repetir para V. Exª: trata-se
do caso publicado – e V. Exª leu – do Lulinha com a
TV 21. (Pausa.)
V. Exª prefere o silêncio. É melhor!
Mas, Sr. Presidente, é essa a situação que vivemos.
Se tratarmos da Codevasf – vamos sair do caso
Lulinha, pois o Lulinha já está condenado, e todos aqui
já sabem que ele participa da verba publicitária com a
TV 21; o assunto está encerrado, todos já sabem –, va-
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mos ver que a Codevasf, historicamente uma empresa
executora de grandes projetos, vem-se transformando,
no Governo de Lula, em mera intermediária de ONGs
e ﬁnanciadora de projetos políticos de seus dirigentes.
Brevemente, virei à tribuna comprovar tudo isso numa
hora própria. Antes de terminar o ano, venho aqui para
mostrar tudo isso a V. Exª e ao Senado.
Dados demonstram que recursos destinados à
revitalização do rio São Francisco estão sendo pulverizados em projetos diversos em prefeituras aliadas
do Governo Federal.
Dados mostram que a Codevasf vem privilegiando
a terra do Senador Heráclito Fortes, o Piauí, em detrimento dos Estados do Vale do São Francisco. Até
mesmo para a construção de estradas piauienses, a
Codevasf vem alocando recursos, algo que vem sendo
contestado pelo Tribunal de Contas da União.
Não é à toa que, pela primeira vez, a Codevasf
não conseguiu colocar em produção sequer um hectare irrigado no projeto do Vale do São Francisco. Isso
foi perguntado ao Lula nos debates com o Sr. Geraldo
Alckmin, e ele não respondeu. Não fez irrigação de um
hectare no Vale do São Francisco.
Ah, Sr. Presidente, há muito que falar, mas citarei
somente dois casos!
O primeiro é uma advertência. Quero advertir o
Líder do Governo e, em particular, o Presidente Renan Calheiros e, na falta dos dois, o Vice-Presidente
Tião Viana, que é, sem dúvida, das melhores ﬁguras
que esta Casa possui: vamos votar o Orçamento! Já
que não podemos votar o Orçamento impositivo, que,
pelo menos, não haja discriminação nas verbas dos
Parlamentares da Câmara e do Senado. Coloquem no
Orçamento: ou sejam pagas todas, ou nenhuma entre
no Orçamento para não ser paga. Essa deve ser a posição nossa, da Oposição, da verdadeira Oposição, não
daquela que ﬁca conversando com o Presidente Lula
para arrancar empregos ou outras coisas parecidas.
Fora daí, o que desejo é que seja votado o requerimento da Senadora Heloísa Helena, para que possamos resolver hoje o problema dos médicos residentes.
Estou disposto, pela minha Comissão, a dar o parecer,
na hora, em relação a todas as Comissões ou, então,
a aceitar o relatório de outras Comissões mostrando
a constitucionalidade da matéria. O que não podemos
é deixar o Brasil sem o trabalho dos médicos residentes, que tanta falta fazem aos hospitais. São pessoas
competentes e sérias que trabalham muito e ganham
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muito pouco. Está na hora de uma reabilitação, por
menor que seja, do Congresso Nacional.
Peço a V. Exª, portanto, que faça chegar ao Presidente Renan Calheiros que é desejo do Senado votar hoje o requerimento da Senadora Heloísa Helena.
Todos os Líderes o apóiam, e a Mesa também não
poderá ser contrária.
Sendo assim, peço ao Dr. Carreiro, SecretárioGeral da Mesa, que prepare esse projeto, para que
possamos, pelo menos, fazer justiça hoje aos médicos
residentes do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB –
MS) – O próximo orador inscrito é o Senador Magno
Malta.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Quero apenas fazer um esclarecimento em relação a uma questão levantada pelo
Senador Antonio Carlos Magalhães em seu discurso.
Esta Liderança entende que o Governo, hoje, deu
resposta, em nota, a todas as questões levantadas pela
imprensa. O Governo não tem nada a esconder quanto
a essa questão do ﬁnanciamento da publicidade estatal.
Existem critérios para as diversas televisões, inclusive para a Rede 21. Portanto, entendo que o Governo
prestou os esclarecimentos necessários e, se a qualquer momento houver necessidade de esclarecimentos
adicionais, eles serão dados, porque o Governo não
tem nada a esconder sobre essa questão.
Obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– V. Exª tem a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Levando
em conta que o Líder do Governo falou pela ordem, eu
também posso falar pela ordem. Poderia até invocar o
art. 14, já que fui citado.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– A palavra é de V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do
orador.) – O Governo não esclareceu nada. Eu peço
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a ele que leia a nota da Drª Dilma Rousseff, que não
esclarece coisa alguma. S. Exª cita apenas que faz isso
normalmente. Fazer isso normalmente é falso, porque
só faz para as empresas ligadas ao PT e que vivem do
dinheiro do PT, como é o caso da Carta Capital.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, gostaria
de saudar as pessoas que hoje visitam o Senado e que
estão conosco nas galerias e de cumprimentar também
os médicos residentes, que estão em busca dos seus
direitos – uma luta que já dura alguns dias. O Senador
Mão Santa, que é médico, assim como o Senador Tião
Viana e outros médicos da Casa têm insistido que o
Governo volte as suas atenções para essa questão e
responda ao apelo e às reivindicações da categoria.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Senador Magno Malta, V. Exª esqueceu de mim só
por causa de hoje é?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Há
cinqüenta anos o Senador Antonio Carlos é médico,
e eu me esqueci. Perdão, Senador Antonio Carlos
Magalhães! O Senador Mozarildo também é médico.
Mais algum médico aí, para eu não levar outra bronca? (Pausa.)
Todos esses nossos colegas médicos encamparam a luta dos residentes. O que seria dos hospitais
sem os residentes, Sr. Presidente? É necessário que
o Governo volte as suas atenções para essa questão.
Os médicos desta Casa que citei são os que mais têm
feito apelos nesse sentido, e nós nos juntamos a eles
e apelamos, Senador Romero Jucá, Líder do Governo,
para a sensibilidade do Governo no que diz respeito
à causa dos médicos residentes, cujas reivindicações
são legítimas – é uma tentativa de viabilizar suas vidas
e, conseqüentemente, a saúde brasileira.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Pois não.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Apenas para
registrar que recebemos também vários segmentos representativos dos médicos residentes. Já está incluída
na pauta de hoje, em regime de urgência, a votação
dessa matéria que contempla os médicos residentes
– parece-me que o Relator é o Senador Marcelo Crivella. Vamos votá-la hoje e concluir as providências
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acordadas para que a greve possa ser suspensa e
restabelecido, em sua plenitude, o atendimento à população.
O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Obrigado
pela explicação.
Solicitamos, pois, celeridade ao Senador Crivella,
que certamente está nos ouvindo em seu gabinete, de
maneira a que os nossos médicos residentes recebam
a sua resposta, uma resposta contundente e que atenda aos anseios e reivindicações da classe.
Sr. Presidente, hoje o Conselho de Ética do Senado se reuniu pela manhã e votou, deﬁnitivamente,
o relatório do Senador Demóstenes Torres em que eu
ﬁgurei como representado.
Sr. Presidente, há cinco meses eu fui surpreendido com uma ilação infernal, uma mentira das mais
desvalidas e descabidas envolvendo o meu nome, e o
Brasil inteiro assistiu a isso. Durante cinco meses, fui
mais ou menos como João Batista: a voz que clama no
deserto. Inutilmente tentei que a CPI me ouvisse.
Aliás, o fato determinado que deu ensejo à criação da CPI – e ela não se instala sem fato determinado
porque é instrumento da Minoria – foi fraude no Orçamento para superfaturamento de ambulâncias. Ora, este
Parlamentar que lhes fala nesta tarde nunca colocou
uma emenda para ambulância, nunca liberei ambulância. Ouvi falar de Planan pelos jornais; ouvi falar dos
Vedoin pelos jornais e pelos meios de comunicação.
Não os conheço; não sei de quem se trata! Diversas
vezes estive nesta tribuna repetindo essa mesma ladainha – voz do que clama no deserto.
Senador Almeida Lima, a acusação que me ﬁzeram relacionava-se ao uso de um carro, carro que
me foi emprestado por um amigo, Deputado Federal,
a quem eu o devolvi há um ano e meio, exatamente
por ser azarado e não ter a capacidade da adivinhação, capacidade que eu não tenho e não quero ter – a
Bíblia diz que os adivinhos não herdarão o reino dos
céus. Como poderia eu adivinhar? Devolvi há um ano e
meio, e não devolvi por causa de escândalo. Não tinha
conhecimento da origem desse carro que simplesmente
recebi de um amigo que trabalhou comigo na CPI do
Narcotráﬁco quando fui Deputado Federal. O Senador
Heráclito foi Deputado Federal comigo.
Aliás, Hildebrando Pascoal, que foi preso em
decorrência dos trabalhos da CPI do Narcotráﬁco no
Acre, está aqui em Brasília sendo submetido a julgamento de júri popular, Senador Tião Viana. Ele perdeu
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o mandato e está preso até hoje, já condenado a penas
que somam mais de quarenta anos ou cinqüenta anos
para responder pelos crimes cometidos no Acre.
Pois bem, foram cinco meses de sofrimento imposto à minha família, de sofrimento imposto a mim,
Senador Heráclito Fortes. Vivi minha Sexta-Feira da
Paixão durante cinco meses, mas hoje é o meu Domingo de Páscoa.
Tive o Senador Demóstenes Torres como Relator. S. Exª foi duro, mas de uma dureza que não me
fez mal. Foi incisivo, investigador, porque é Promotor
Público, foi Secretário de Segurança em seu Estado, e
o seu bom trabalho o trouxe a esta Casa. Apresentou
um relatório expondo as contradições desse processo
e, no ﬁnal, pediu o seu arquivamento. E esse voto pelo
arquivamento foi aprovado à unanimidade, Senador
Antonio Carlos Magalhães, no plenário do Conselho
de Ética desta Casa.
Hoje eu não poderia me furtar de vir a este plenário, Senador Almeida Lima, para manifestar, primeiramente, minha gratidão a Deus pela maneira como
guardou as minhas emoções e como guardou a minha
vida e se compadeceu de mim ao longo do meu sofrimento e do sofrimento de minha família.
A Bíblia diz que um anjo do Senhor acampa ao
redor daqueles que o temem, os livra e diz: “Entregue
o teu caminho ao Senhor, conﬁa Nele e mais Ele fará”.
E a oração da dor de Jô era essa: “A única coisa que
sei é que meu redentor vive”. Era a única coisa que eu
sabia e ainda continuo sabendo. Inspirado na palavra
do Senhor – “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus” –,
eu me aquietei e esperei em Deus, porque disse, desta
tribuna, Sr. Presidente: Ó, Deus, me tira ou me mata,
porque sabes que nada devo. As minhas mãos não
foram sujas na lama do chiqueiro que se estabeleceu
e não bebi dessa água suja da indignidade, Senadora Heloísa Helena. Por isso, hoje, o Conselho arquiva
esse processo por unanimidade. Ela nada encontrou
que pudesse me vincular a essa sujeira que produziu
sofrimento durante tanto tempo.
Mas o sofrimento produz a paciência. Durante
esses dias, estando na caverna e sendo alimentado
pelos corvos, Deus tratou comigo seriamente. Em um
processo como esse, aprende-se muita coisa; e há
até um processo depurativo nas relações com os que
nos cercam, quando começamos a entender quem
é amigo da posição que temos ou, Senador Antonio
Carlos Magalhães, é amigo de fato, de verdade em
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um momento como esse. Estou me referindo a pessoas como V. Exª, que, durante os cinco meses – aliás, muito antes disso –, intensivamente, porque é pai
e avô, dirigia-me palavras apelando exatamente por
essa paciência que o sofrimento produz. Reﬁro-me
também aos Senadores que tiveram a grandeza de
se colocar, bem como aos milhões de brasileiros, de
todos os cantos, os mais anônimos, aqueles que confessam ou não o meu Credo. Senador Antonio Carlos
Magalhães, se eu quisesse escrever livros com os emails de padres e de igrejas católicas, eu teria como
escrever cinco livros. Enﬁm, recebi a solidariedade de
cidadãos aposentados, analfabetos deste País, dos
mais longínquos rincões desta pátria. Recebi a solidariedade dessas pessoas.
Portanto, não poderia me furtar de vir hoje à tribuna para agradecer, porque tenho um coração agradecido. E agradecer à minha família, à minha esposa,
às minhas ﬁlhas, aos meus ﬁlhos, que são quase cem,
que estão lá na instituição de recuperação de drogados, onde, há 25 anos, Deus me deu o privilégio de
tirar gente da rua, das cadeias, das estradas, para lhes
devolver dignidade. Eu teria que vir aqui agradecer.
Deus é soberano; tudo vê e tudo sabe. A Bíblia diz
que não cai uma folha de uma árvore, Senador, sem
que tenha autorização do Senhor. Até o sofrimento que
nos é imposto pela vida, Deus, na sua permissividade,
quando vêm contra nós, permite, exatamente porque
tem um propósito adiante para nós.
Sei que Deus tem propósitos sérios e muito grandes, por isso eu continuo aﬁrmando a minha ﬁdelidade a Deus. E digo a V. Exª que o sofrimento imposto
a mim e à minha família foi tão grande que, se eu não
conhecesse Deus como conheço, eu teria atentado
contra a minha própria vida. Uma coisa dura e terrível
é ter um dedo em riste contra a sua honra, contra a
sua história!
Senador Mozarildo Cavalcanti, a minha história
neste País foi de enfrentamento a bandido, a narcotráﬁco, a crime organizado. É assim que o País me
conhece. A minha história não é a de andar de mãos
dadas com o bandido, embora queira que eles se regenerem; a minha história é de enfrentamento.
Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, depois desse longo e tenebroso inverno, depois desses longos
cinco meses de Sexta-Feira da Paixão, neste dia que,
para mim, signiﬁca muito, pois é o meu Domingo de
Páscoa com a minha família.
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A política foi criminalizada, Senador Antonio Carlos Magalhães. Se o sujeito ganha um mandato, já está
na lista, já é candidato a bandido. As matérias que
saem já contêm ilações. Isso produz o desestímulo, a
tristeza e a falta de ânimo para continuar. E digo isso
com toda a sinceridade a V. Exª.
Fragilizado está o Parlamentar quando apresenta uma emenda ao Orçamento para alguém. Qual
a garantia que tem um Parlamentar para apresentar
uma emenda para um Município qualquer, para fazer
uma quadra, para fazer saneamento básico ou o que
for solicitado? Nenhuma, porque, se o Parlamentar
destina uma emenda e a pessoa que a recebe não
tem caráter, faz compromissos ou alianças no escuro,
licitações espúrias, roubando o Erário Público, sobra
para o Parlamentar.
Diante dessa preocupação, Senador Mozarildo
Cavalcanti, estou entrando com dois projetos de lei
hoje. O primeiro deles diz o seguinte:
Estabelece compromisso de solicitação
de recursos orçamentários como parte integrante do processo legislativo de emendas
parlamentares ao Orçamento da União, e dá
outras providências.
Art 1º A emenda parlamentar ao Orçamento da União poderá ser apresentada, a
critério do Parlamentar, para suprir necessidade encaminhada pela sociedade, agentes
públicos, representantes de organismos sociais
e detentores de cargos eletivos.
Art 2º Ao solicitar a emenda, o solicitante
ﬁrmará termo de Compromisso de Solicitação
de Recursos Orçamentários – CSRO – em
que constará a justiﬁcação da necessidade da
emenda, identiﬁcação do solicitante e compromisso de responsabilidade, dentro da lei, pela
sua solicitação após sua aprovação.
Art. 3º A solicitação assinada, a critério do
parlamentar, fará parte integrante da emenda
e constará do arquivo da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Isso para proteger o Parlamentar. Quem pede a
emenda, Senador Sibá Machado, assumirá a responsabilidade por ela junto à Comissão e junto ao Parlamentar. Suponhamos que o solicitante seja um prefeito
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que está acostumado a esse tipo de comportamento,
este será inibido a partir dessa lei.
O segundo projeto:
Estabelece procedimento de comunicação, aos agentes interessados, dos recursos
liberados decorrentes de emendas parlamentares ao Orçamento da União e dá outras providências.
O que isto quer dizer, Senador Sibá Machado?
O art. 1º dispõe:
Art. 1º O agente ﬁnanceiro [Caixa Econômica, ou seja lá o que for] responsável pela
liberação de recursos do Orçamento da União,
provenientes de emenda parlamentar, comunicará, de ofício, imediatamente após a liberação
do recurso ou parcela deste, no prazo de 24
horas, aos principais interessados no processo
orçamentário, inclusive aos parlamentares signatários da emenda ao Orçamento da União,
à Prefeitura e à Câmara de Vereadores do município onde os recursos foram destinados, ou
à Assembléia Legislativa, no caso de recursos
destinado aos respectivos Estados.
E para quê? Para dar segurança ao Parlamentar
e para inibir processos de licitação apodrecidos. Muitos
parlamentares, Senador Luiz Otávio, foram execrados
publicamente – e V. Exª sabe, Senador Sibá Machado,
pois fez parte daquela CPI – e desmoralizados mesmo
que, tendo apresentado emendas, não tenham participado do destino dos recursos, quando, de outra parte,
alguns, que colocaram emendas e comeram parte dela,
juntamente com a Planam, foram inocentados.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permite V.
Exª um aparte?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Pois
não. Ouço o aparte de V. Exª, Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador
Magno Malta, primeiro, se V. Exª permite, peço que o
Presidente me conceda pelo menos trinta segundos
para cumprimentá-lo, porque acompanhei parte da sua
dor durante todo esse tempo em que V. Exª tentava
explicar a sua inocência. Sabíamos da sua inocência
porque V. Exª demonstrava isso a cada momento em
que conversávamos. Porém, parte da imprensa fez uma
divulgação muito grande contra a sua pessoa. Felizmente, agora, o Congresso reconheceu, por unanimidade, a sua inocência. Afora isso, V. Exª falava sobre as
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emendas. Lamentavelmente, muitas vezes o Governo
beneﬁcia Senadores e Deputados com emendas apenas por apadrinhamento político, por causa do voto, e
muitos que trabalham, lutam e se dedicam intensamente a defender seus Municípios não conseguem buscar
aquilo que é de direito. Eu mesmo tenho R$15 milhões
aprovados na Comissão de Turismo e, até agora, não
foi liberado nenhum centavo. Fica aqui a minha felicidade em vê-lo inocentado pelo Congresso e a minha
solidariedade em relação às emendas de V. Exª, que
não devem estar no caderno do Governo. Fiquei fora
do caderno do Governo durante esses quatro anos na
liberação de emendas para os meus Municípios.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Obrigado, Senador Leonel Pavan, pelo seu aparte, que
incorporo ao meu pronunciamento.
Concedo um aparte ao Senador Sibá Machado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otavio. PMDB – PA)
– Senador Sibá Machado, solicito a V. Exª que seja o
mais breve possível, tendo em vista a lista de oradores
inscritos. Precisamos dar início aos nossos trabalhos,
devido ao adiantado da hora: j são quase 16 horas e
30 minutos. O Senador Antonio Carlos Magalhães tem
sempre cobrado da Mesa a observância do horário
para o início de nossos trabalhos.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, mas quero apenas fazer
um pequeno comentário. Senador Magno Malta, tive
de recusar a relatoria do processo pelo simples fato
de que eu já havia exposto pensamento favorável a V.
Exª no ato da votação do relatório na CPMI, quando
se recomendou que o Conselho de Ética ﬁzesse a investigação. Como reclamei daquele ato e expus o meu
ponto de vista, entendi que não poderia seguir com
a relatoria, porque poderia ser tido como parte interessada na matéria. E ﬁquei muito feliz ao saber que
o Senador Demóstenes Torres aceitou de bom grado
o cargo. Penso da mesma maneira: ninguém melhor
para fazer o relatório do que o Senador Demóstenes
Torres, pela competência e pelas razões que todos
aqui já conhecem. E S. Exª distribuiu justiça. Imagino
que o Relator da CPMI tenha colocado aqueles nomes,
inclusive o de V. Exª, para, digamos assim, evitar fazer vista grossa com um assunto do qual não estava
convencido. Mas ele deveria ter criado uma lista em
separado e não deveria ter tratado V. Exª da mesma
maneira que tratou os demais Parlamentares – como
foi o caso dos demais Senadores. Portanto, digo a V.
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Exª que o Conselho de Ética hoje cumpriu com o seu
dever, pois analisou os fatos exaustivamente. Ouvimos
tudo o que tínhamos de ouvir, analisamos todos os documentos e chegamos ao veredicto a que chegamos
no dia de hoje. Portanto, quero me solidarizar com V.
Exª e parabenizá-lo pela sua postura ética desde o
momento em que o conhecemos na Presidência da
Comissão Parlamentar de Inquérito que levou tantas
pessoas, inclusive do meu Estado, à cadeia – e elas
ainda hoje estão lá pagando pelos seus crimes.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Muito
obrigado, Senador Sibá Machado.
Sr. Presidente, só para complementar, na quintafeira próxima passada, estava no cafezinho com o Senador Marcelo Crivella e o Senador Heráclito Fortes, e,
de repente, chegou o Relator da CPMI, o Senador Amir
Lando. Só vou relatar esse fato, porque ele disse que
iria à Comissão, e não foi. Ele olhou para mim e disse:
“Senador Malta, está chateado comigo?” Eu respondi:
“Não, muito pelo contrário; o senhor não me deve nada.
Tenho orado pelo senhor e pela sua família, para Deus
os abençoar”. A Bíblia diz: “Orai pelos que vos maltratam,
pelos que vos perseguem, pelos que vos maldizem”. E
disse: “O senhor não me deve nada!” E ele disse: “Não;
mas eu queria lhe explicar, fui pressionado, fui voto vencido, nunca acreditei naquilo”. Respondi-lhe: “O mínimo
que se esperava era que o senhor tivesse a coragem de
dizer que era contra aquilo, embora fosse voto vencido.
Mas o senhor disse só que os inocentes poderiam se
defender. Inocente não tem do que se defender. Mas o
senhor não me deve nada, ﬁque na paz!” E ele disse:
“Não, mas, para ﬁcar em paz com a minha consciência,
irei ao Conselho de Ética, para dizer desse erro, dessa
injustiça e lhe pedir perdão lá”.
Esperei-o, mas, como não foi, estou contando o
fato! “Irei lá para lhe pedir perdão e dizer que foi injustiça, que estava errado”. Isso foi o que me disse o Relator
da CPMI. Então, há perdão para pedir para mais gente.
Da minha parte, está perdoado, porque o Deus a quem
sirvo, Senador Sibá, limpou meu coração com relação a
isso. Não tenho ódio nem dos Vedoins, de ninguém! Que
Deus cuide deles! Que Deus trate deles, porque Deus é
o justo juiz! Aliás, quem me justiﬁca é o Senhor.
Na minha aﬂição, no ﬁnal de julho, V. Exª se lembra, repeti desta tribuna o que minha ﬁlha havia me
dito: “Meu pai, cuida do seu caráter, porque da sua
reputação você não pode cuidar. Ela está nas mãos
de qualquer um, você é homem público”.
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Sua reputação, Senador Sibá Machado, está nas
mãos de qualquer um. Qualquer um faz dela o que
quer. E parece que ﬁca por isso mesmo. Mas ela disse: “Cuida do seu caráter, pai, porque do resto Deus
vai cuidar”. E essa é a verdade.
Agora, nesta segunda fase, Senador Sibá Machado, temos também de tratar com justiça. Muita gente
escreveu muita coisa que não devia, que mentiu. No
meu Estado, por exemplo, era a mesma notícia com
o título diferente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA. Fazendo soar a campainha.) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Já vou
encerrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– Temos oradores inscritos que querem usar da palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Já
vou encerrar.
E no segundo momento, Senador, é preciso darmos às pessoas a possibilidade de elas conﬁrmarem
em juízo aquilo que escreveram, porque, se for verdade,
valerá como tal. E, se não for verdade, responderá pela
mentira que produziu, porque o corpo paga quando a
cabeça não pensa.
Sr. Presidente, um minuto, por favor, para que
o Senador Marcelo Crivella possa fazer o seu aparte.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Senador Magno Malta, apenas para me solidarizar com
a sua dor e lembrar, como lembrei na Comissão, as
palavras do Apóstolo Pedro: ”É da vontade de Deus
que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos”. A ignorância dos insensatos tem
uma verve inﬁnita, mas a prática do bem, como V. Exª
sempre praticou, estendendo a mão a quem precisa,
hoje emudece, em todo o País, a ignorância dos insensatos. Parabéns a V. Exª pela vitória! Que Deus
ilumine seus caminhos! Tenho certeza de que V. Exª
saiu engrandecido, fortalecido e preparado para novos
embates a favor do povo brasileiro.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Senador Marcelo Crivella, muito obrigado.
Sr. Presidente, incorporo o aparte do Senador
Crivella ao meu pronunciamento.
Encerro dizendo às pessoas que estão em casa
me vendo e, por alguma razão que não seja a minha,
estão sofrendo – sofrimento é sofrimento: o remédio
mais eﬁcaz é esperar em Deus, é conﬁar em Deus.
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E ai de mim se não o ﬁzesse! A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos
consumidos. Então, é conﬁar na misericórdia de Deus.
E a Bíblia diz que o Senhor nos vê, porque os olhos
estão postos em nós e as mãos não estão encolhidas
para que não possam abençoar.
Por isso quero deixar esta minha mensagem para
o País, para as pessoas que estão vendo: não desanime, não atente contra a sua vida, não atente contra a
vida dos outros, espere em Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se inquieta dentro de mim?
Espera em Deus, diz a Bíblia, porque, certamente, a
resposta virá. E a resposta virá da forma melhor, mais
contundente, mais correta, mais saudável e mais verdadeira, porque, na sua soberania, o Deus a que sirvo
sabe o que é melhor para nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Magno Malta,
o Sr. Valter Pereira, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz Otávio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– Senadora Heloísa Helena, atendendo o seu pedido,
registro a presença do Deputado Federal reeleito pelo
PFL de São Paulo, José Aristodemo Pinotti, uma grande autoridade da Câmara, do Brasil e, com certeza,
um grande amigo do PFL e de todos os partidos que
compõem esta Casa.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Sibá
Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, um
minuto. Só quero solicitar a V. Exª que possa dar esse
texto como lido, registrando-o nos Anais da Casa.
Trata-se da resolução da reunião do diretório nacional do meu Partido, o Partido dos Trabalhadores. Por
diﬁculdade de tempo, hoje, não poderei me pronunciar
sobre o assunto.
Peço a V. Exª que dê como lido para ser publicado
como pronunciamento realizado por minha pessoa.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– A Mesa acata a proposição de V. Exª nos termos do
Regimento do Senado Federal.
Enquanto aguardamos o Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, para realizar
a Ordem do Dia, concedemos a palavra ao Senador
pelo Mato Grosso do Sul Valter Pereira, que fala em
nome da Liderança do PMDB.
S. Exª dispõe de cinco minutos, prorrogáveis por
mais dois.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela
Liderança do PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Universidade do
Legislativo Brasileiro, Unilegis, prestou hoje uma signiﬁcativa homenagem ao já saudoso Senador Ramez
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Tebet, a quem vim substituir nesta Casa alta do Congresso Nacional.
Já se passaram alguns dias, mais de uma semana, que esse ilustre brasileiro despediu-se de todos
nós. Ramez, que encantou esta Casa do Congresso
Nacional pelo seu brilho, pelo seu descortino, pela
sua sensatez era meu amigo pessoal, amigo de muito anos, companheiro de lutas. Deixa ele uma marca
indelével.
Sua vida e seus atos são guardados com carinho
por todos aqueles que tiveram o prazer de conviver com
ele. Na memória de seus familiares, de seus amigos,
de seus companheiros de Partido, de seus ex-colegas
de magistério e de advocacia, ﬁca a lembrança de um
homem exemplar, de um conciliador, de um político
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afável, inteligente, dedicado à sua família, à sua terra
natal e ao Brasil.
Dono de uma vasta experiência política, foram
poucos os cargos que ele não ocupou. Foi Prefeito
de sua cidade natal, Três lagoas, cargo que hoje é
exercido por usa ﬁlha Simone Tebet, a primeira mulher a ocupar o cargo de Prefeita de Três Lagoas. No
âmbito estadual, foi Secretário de Estado, Deputado,
Deputado Constituinte de Mato Grosso do Sul, Governador e, no âmbito federal, em Brasília, além de
Parlamentar, foi guindado ao Ministério da Integração Nacional.
O Senado teve duas oportunidades de colher e
sorver sua experiência e inteligência. Como Presidente do Parlamento Nacional, exibiu características que
o ﬁzeram um dos homens públicos mais bem quistos
do País: tranqüilidade, serenidade, espírito conciliador,
disposição para ouvir todos os lados de uma disputa
com justiça e muita equidade, mas sobretudo com ﬁrmeza de caráter, quando decisões difíceis precisavam
ser tomadas.
Ramez tinha todos os motivos para orgulhar-se
imensamente de sua trajetória política, em especial de
seus anos no Senado Federal. Viveu uma vida pública sem máculas, sem ressentimentos, sem arrependimentos. Fez o que fez por puro e absoluto senso de
dever. A política, para Ramez, sempre foi uma forma
de prestar serviços a seu País, e nunca uma catapulta
para a autopromoção social, política e econômica.
Seria com sincera emoção que Ramez Tebet receberia o título de Professor Honoris Causa
que a Universidade do Legislativo Brasileiro (Unilegis) lhe concede, in memoriam, no dia de hoje.
A homenagem que lhe prestaram os Senadores e
os funcionários da Unilegis o comoveria profundamente, embora, tenho certeza, pudesse passar-lhe
pela cabeça a idéia de não ser merecedor dessa
honraria. Ele diria, possivelmente, que o fato de ter
tido a satisfação de instalar e consolidar a Unilegis como destacada instituição de ensino superior
já era recompensa suﬁciente. É uma pena que ele
não tenha tido a oportunidade de receber mais essa
bela homenagem, ele que já foi professor e que considerava o magistério como uma das mais nobres
atividades humanas.
Modesto, humilde, pleno de caráter e de boa vontade, no ﬁm de sua vida, Ramez conservava as mesmas qualidades do jovem político que conheci no Mato
Grosso do Sul, ainda no início de uma carreira que se
revelaria brilhante nas décadas seguintes.
Nossa amizade data da época em que Ramez
era apenas uma estrela regional, ainda que destinada,
já então, a ganhar dimensões nacionais.
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Nosso primeiro grande projeto ocorreu na campanha que resultou na vitória, em 1982, de Wilson Martins
para o Governo do Estado. Ramez fora seu parceiro,
colega de chapa, Vice-Governador. Isso aconteceu
nas primeiras eleições diretas em Mato Grosso do
Sul, quando o PMDB logrou-se vitorioso. Eleito ViceGovernador, Ramez assumiu o Governo em março de
1986, quando o Governador afastou-se para concorrer
ao Senado.
Em 1990, Ramez e outras lideranças migraram
para o PSDB. Foram mazelas políticas que tumultuaram
o PMDB local que levaram a essa mudança.
No ano seguinte, 1991, assumi a Presidência do
PMDB Regional, do PMDB que restava depois daqueles
tumultos, impondo-me a tarefa de reconstruir a legenda,
tão daniﬁcada naquela região. E a primeira iniciativa
que tomei foi procurar trazer de volta aquelas ovelhas
desgarradas, dada a importância que elas tinham
para essa tarefa gigantesca de reconstruir o Partido;
e Ramez estava entre elas. Fui a casa dele, algumas
vezes, até convencê-lo a voltar ao Partido e, com isso,
atrair outras grandes lideranças para aquele relevante
projeto que, inicialmente, destinava-se a reconstruir do
Partido e, posteriormente, iniciar um projeto de grande
dimensão para o nosso Estado.
Desde aquela ocasião, mantivemos o mais estreito
contato, especialmente na campanha eleitoral de 1994,
quando Ramez se elegera Senador por Mato Grosso do
Sul. Em 2002, quando da sua reeleição, nossa parceria
culminou com o convite para que eu fosse seu parceiro
na chapa que concorria ao Senador Federal.
Ramez Tebet vivia em função da boa política,
que entendia como a de bem servir ao povo de sua
cidade, de seu Estado e de seu País. Sua dedicação e respeito para com a coisa pública e a política
ﬁcavam patentes não só nos seus atos como mandatário, mas também no seu comportamento de
eleitor. No ﬁnal de outubro, Sr. Presidente, poucos
dias antes de entrar em coma, Ramez internavase em um hospital em Campo Grande. E avaliem V.
Exªs o que era a política no sangue daquele bravo
Senador! Quando estava no hospital, a sua grande
preocupação era recuperar-se, mesmo que temporariamente; era receber uma transfusão de sangue
que lhe desse condições de comparecer na sua
querida Três Lagoas e exercer o seu direito de voto.
Um dia antes da eleição, deixara o hospital, e no dia
seguinte cumpria o seu dever cívico, na sua Três Lagoas, votando, no segundo turno, para Presidente
da República. Esse era o Ramez.
Coincidência triste, no dia em que esse bravo Senador agonizava e viria a falecer, realizava-se a eleição
da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso
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do Sul. Tenho certeza de que o Senador Ramez Tebet
gostaria de ter pelo menos mais algumas horas para
cumprir mais esse dever, porque o que o alimentava
era exatamente fazer política, fazer boa política.
Sua dedicação a serviço do bem comum, sua temperança, sua serenidade nos momentos mais difíceis,
essas são as marcas do estadista sul-mato-grossense
e brasileiro que estou a suceder nesta Casa. É meu
dever, portanto, honrar os quatro anos de mandato que
me foram legados; honrar a dedicação que esse grande brasileiro sempre devotou ao seu Estado; honrar a
conﬁança que Mato Grosso do Sul depositou nele e
em mim também.
Assim, registrar a importância e o valor que o título de Professor Honoris Causa teria para o Senador
Ramez Tebet é meu dever não apenas como seu suplente, mas, ainda mais, como seu amigo e conhecedor do profundo e sincero carinho que ele dedicava à
Unilegis (Universidade do Legislativo Brasileiro).
Ao fazer o registro desse evento e esta manifestação, Sr. Presidente, quero dizer ao povo brasileiro
e aos colegas Senadores que vamos procurar, nesta
Casa, seguir aquele exemplo de Parlamentar que procurava ser ﬁrme e, ao mesmo tempo, conciliador. Aqui
estaremos para seguir aquele exemplo, porque essa
é a política da modernidade – o sectarismo e o radicalismo caíram de moda, e o Senador Ramez Tebet,
em bom momento, soube entendê-lo. É o que vamos
procurar imprimir em nosso mandato, sem perder a
ﬁrmeza, mas seguindo na trilha da conciliação e do
entendimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– Volta-se à lista de oradores inscritos até a chegada
do Presidente do Senado, para iniciarmos a Ordem
do Dia.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella.
S. Exª dispõe de dez minutos para fazer seu pronunciamento.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria apenas de comunicar a esta Casa que as chuvas desses
últimos dias causaram ao meu Estado do Rio de Janeiro
– sobretudo à Baixada Fluminense e, em particular, ao
Município de Nova Iguaçu – danos terríveis.
O rio Iguaçu transbordou, atingindo diversos bairros, cujas casas, já precárias, encontram-se em condições muito ruins. O Prefeito de Nova Iguaçu, Lindberg
Farias, está em Brasília e solicitou audiência ao Ministro da Integração Nacional e ao Secretário Nacional
de Defesa Civil. A Bancada do meu Estado, Sr. Presidente, mobiliza-se, neste momento, para que o povo
do Rio de Janeiro, sobretudo o povo mais humilde da
Baixada Fluminense, possa ter o apoio do Presidente
da República e dos Srs. Ministros, para, de alguma
forma, minorar o sofrimento e a dor daquelas pessoas vítimas dessas últimas chuvas que caíram sobre o
Estado do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, esse é o apelo que faço tanto ao
Ministro da Integração Nacional como ao Secretário
Nacional de Defesa Civil, para que atendam à Bancada. Daqui a pouco, estaremos todos reunidos lá, a ﬁm
de obter recursos e ajuda do Governo Federal para o
nosso povo.
Muito obrigado Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Marcelo Crivella, o Sr. Luiz Otávio, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan
Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – A Presidência gostaria de destacar a honrosa
presença entre nós do Governador do Espírito Santo,
Paulo Hartung, eterno Senador, querido amigo. É uma
honra muito grande.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.181, DE 2006
Requeiro voto de pesar pelo falecimento, dia 27 de novembro de 2006, do ator
Jece Valadão.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata, de voto de pesar pelo
falecimento ocorrido dia 27 de novembro de 2006, do
ator Jece Valadão.
Requeiro, também, a inserção desse voto de
pesar nos Anais e que seu conteúdo seja levado ao
conhecimento dos familiares do ator e dos Governos
do Estado do Espírito Santo.
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Justiﬁcação

REQUERIMENTO Nº 1.182, DE 2006

O ator Jece Valadão era ﬁgura de grande relevo
no cenário artístico do Brasil. Participou de mais de 100
produções, entre ﬁlmes, novelas e seriados da televisão, como ator, diretor ou autor. Seus mais recentes
ﬁlmes foram Garricha – Estrela Solitária e Em Nome
de Jesus. Também recentemente gravou um documentário, O Evangelho Segundo Jece Valadão, em que
narra como a religião o transformou.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2006.
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado pelo Senador Arthur Virgílio.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do § 3º do art. 58 da
Constituição Federal e do art. 145 do Regimento Interno
do Senado Federal, a criação de comissão parlamentar de inquérito, composta de onze Senadores e sete
suplentes, obedecida a proporcionalidade partidária,
destinada a apurar, no prazo de 60 dias, a liberação,
pelo Governo Federal, de recursos públicos para organizações não-governamentais – ONG – e para organizações da sociedade civil de interesse público – OSCIP,
bem como a utilização, por essas entidades, desses
recursos e de outros por elas recebidos do exterior, no
período de 2003 a dezembro 2006.
Para a realização dos seus trabalhos, a Comissão contará com recursos da ordem de R$100.000,00
(cem mil reais).
Senado Federal,28 de novembro de 2006.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – O requerimento que acaba de ser lido contém
subscritores em número suﬁciente para constituir a
Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do
art. 145, do Regimento Interno, e será publicado para
que produza os devidos efeitos.
Para a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída, a Presidência fará oportunamente as designações, de acordo com as indicações que receber das
Lideranças Partidárias.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu me congratulo com V. Exª por trazer o assunto à discussão desta
Casa.
Evidentemente, Sr. Senador Renan Calheiros,
este é um assunto do qual o Congresso Nacional não
pode nem se omitir nem tampouco adiar. Em todas as
agendas do País, é recorrente o fato que envolve Organizações Não-Governamentais e OSCIPs. Sabemos
todos nós que no Brasil existem várias instituições,
várias organizações não-governamentais que prestam
serviços relevantes na área social, na área de saúde e
na área de ecologia; e essas instituições não podem ser
confundidas nem tampouco prejudicadas por aquelas
que desviam o real objetivo para o qual foram criadas.
Os últimos fatos, mostrando inclusive a prisão daqueles
que administram de maneira criminosa recursos destinados às organizações não-governamentais, dão-me
mais convicção de que este é o grande momento de o
Senado da República, consciente das suas responsabilidades, realizar um trabalho sem qualquer objetivo
que não seja o da apuração e da orientação às ONGs
que prestam bons serviços ao País de continuar as
suas atividades.
Apelo, pois, Senador Romero Jucá, a V. Exª, na
qualidade de Líder do Governo, homem de habilidade
universalmente conhecida, para que prossiga com todo
o mecanismo burocrático e regimental no sentido de
que, no mais rápido espaço de tempo possível, possamos iniciar os trabalhos dessa Comissão, deixando
bem claro o objetivo de evitar que a referida Comissão
atravesse a próxima Legislatura. O que sabemos, Sr.
Presidente, é que, no caso de haver procrastinação,
sabotagem, boicote ou má vontade, vamos iniciar o
próximo mandato com uma outra CPI, que será exatamente a continuação dessa, e a atual servirá como
subsídio à próxima.
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Tomo a liberdade de pedir a V. Exª que determine as providências, no sentido de que, no mais rápido
espaço de tempo possível, a CPI seja instalada.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Assim será feito, Senador Heráclito Fortes.
O requerimento lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.183, DE 2006
Requer ao Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, informações
sobre estudos que alteram a legislação que
dispõe sobre a Zona Franca de Manaus.
Requeiro, nos termos do art. 216, I, do Regimento Interno, combinado com o disposto no art.
50, § 2º , da Constituição Federal, que sejam solicitadas ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, as seguintes informações sobre
estudos que alteram a legislação que dispõe sobre
a Zona Franca de Manaus, encaminhados à Casa
Civil da Presidência da República, o que contraria
a decisão Parlamento e por conseqüência a população do Amazonas, com inevitáveis prejuízos ao
Pólo Industrial de Manaus:
1. Cópia dos estudos;
2. Cópia do Aviso Ministerial;
3. Cópia da Minuta de Medida Provisória.
Justiﬁcação
O noticiário da imprensa brasileira dá conta de
que o Senhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior anunciou a intenção de propor
ao Presidente da República, a edição de Medida
Provisória que, contrariamente ao que dispõe claramente a legislação vigente, amplia para outras áreas
do País, as isenções que o legislador brasileiro estabeleceu para dar à mais pobre de nossas regiões,
condições para o seu desenvolvimento econômico e
sobretudo social.
A se conﬁrmar esse impatriótico, extemporâneo
e até inacreditável propósito, a Região Norte passa a
ter os dias contados para retornar a uma situação de
pobreza em desfavor de suas populações.
Mais ainda: a Zona Franca de Manaus, tal como
foi concebida e em razão dos benefícios criados pelo
Congresso e pelo Governo, é hoje uma grata realidade
que concorre para o equilíbrio entre as regiões do País.
O simples comparativo entre as condições econômicas
da Amazônia e as demais regiões deixa evidente que
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a Zona Franca de Manaus, com seu Pólo Industrial,
representa esse fator de equilíbrio.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2006.
– Senador Artur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art.
216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.184, DE 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, em deﬁnitivo, do Requerimento nº 921/2006, de
minha autoria.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2006.
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – A Presidência defere o requerimento, nos
termos do art. 256, § 2º, inciso I do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.185, DE 2006
Requer Voto de Aplauso ao Presidente
da Federação de Agricultura e Pecuária do
Amazonas, Eurípedes Lins, condecorado
Com a Ordem do Sol Nascente Raios Dourados e Prateados, pelo seu trabalho em
favor do desenvolvimento do setor agropecuário.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso ao Presidente da
Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas,
Eurípedes Lins condecorado com a Ordem do Sol
Nascente Raios Dourados e Prateados, por relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do setor
agropecuário do Estado.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do homenageado e ao ConsuladoGeral do Japão no Amazonas e, por seu intermédio,
ao Imperador Akihito.
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Justiﬁcação
Pelo seu incansável trabalho em favor do desenvolvimento do setor agropecuário do Amazonas, o
Presidente da FEAP-AM, Eurípedes Lins, foi condecorado com a Ordem do Sol Nascente Raios Dourados
e Prateados. A condecoração é outorgada duas vezes
por ano pelo Imperador do Japão a personalidades que
se destacam pelo trabalho em defesa das atividades
agropecuárias. Eurípedes é mais do que merecedor
da honraria; conheço-o pessoalmente e acompanho
seus esforços, inclusive em favor da Flores Amazônicas. É, pois, também, merecedor do Voto de Aplauso
que requeiro ao Senado da República.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2006.
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Com a palavra o Senador Sibá Machado, pela
ordem.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria de fazer um apelo. O enunciado do requerimento que pede a instalação da CPI sobre
as ONGs estipula uma data que me deixa preocupado. Não sei se, regimentalmente, teríamos de
estipular uma data ou se seria melhor convencer
o Senador Heráclito Fortes a deixar a situação em
aberto, deixando para a própria Comissão, uma
vez instalada, a resolução desse problema espaçotemporal. É o apelo que faço a V. Exª e ao Senador
Heráclito Fortes a fim de que possamos chegar a
esse entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
Ofício nº 1.038/2006/GVPR
Brasília, 27 de novembro de 2006
Assunto: Comunicação de retorno
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que, tendo concluído com êxito o tratamento cirúrgico a que me submeti nos Estados Unidos
da América, retornei ao Brasil no último dia 25 de
novembro, quando reassumi a Vice-Presidência da
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República, abrindo mão, pois, do restante da licença
de 30 (trinta) dias que me foi concedida pelo Congresso Nacional.
Renovo a Vossa Excelência a segurança de meu
apreço e consideração, ﬁcando, muito
Atenciosamente, – José Alencar Gomes da
Silva,Vice-Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – O ofício que acaba que acaba de ser lido vai
à publicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a palavra apenas para saudar o vice-Presidente José
Alencar, dar as boas-vindas e dizer quão positiva é a
notícia de que S. Exª está bem de saúde e se recuperando bem da sua cirurgia, já trabalhando e contribuindo para o bem público e para o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL.) – Em votação a decisão da Presidência, que
convocou sessão especial destinada a comemorar os
25 anos de atividade da Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais – Flacso do Brasil, a realizar-se
às 11 horas do próximo dia 5 de dezembro.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL.) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho
encaminhado ao Poder Executivo, cumprindo o meu
dever de Líder de Partido de Oposição e de Parlamentar de Oposição, um sem– número de requerimentos
de informação, que estão vencidos. Portanto, há essa
situação, sujeitando os Ministros a processos por crime de responsabilidade.
Quero dizer a V. Exª precisamente quais são
os órgãos que estão inadimplentes com o Congresso, relativamente a requerimentos de minha autoria:
Secretaria Especial de Direitos Humanos, ligada à
Presidência da República, vencimento em 5 de junho
de 2004; Secretaria Especial de Direitos Humanos,
ligada à Presidência da República também, desde
15 de agosto de 2004; Ministério da Educação, 19
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de julho de 2005; Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República, 19 de julho de 2005;
Ministério dos Transportes, 30 de julho de 2006; Ministério da Educação, 26 de julho de 2006; de novo,
o Ministério da Educação, 26 de julho de 2006; Ministério da Saúde, 26 de julho de 2006; Ministério
do Desenvolvimento Agrário, 13 de agosto de 2006;
Ministério do Meio Ambiente, 20 de novembro de
2006; Ministério da Educação, vencido desde 20/
de novembro de 2006; Ministério da Defesa, mesma
data, 20 de novembro de 2606; Ministério do Desenvolvimento Agrário, mesma data, 20 de novembro
de 2006 e Ministério da Defesa, também 20 de novembro de 2006.
Solicito à Mesa, Sr. Presidente, providências no
sentido de não só obter o Congresso as respostas que
este Parlamentar solicita, como também o respeito ao
Congresso, porque esses Ministros parecem ignorar
que estão todos eles sujeitos a processo por crime
de responsabilidade. Não é a minha idéia tomar esse
tipo de atitude, mas é muito menos idéia minha ﬁcar
brincando de fazer requerimentos e eles brincando de
não responder. Portanto, creio que caberia agora uma
intervenção enérgica da Mesa que tão corretamente
V. Exª preside nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – A Mesa fará, Senador Arthur Virgilio, exatamente isso, reiterará todos os pedidos de informações na
forma do que dispõe a Constituição Federal.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – V. Exª tem a palavra.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Renan Calheiros, apenas com relação ao que falou o Senador Arthur Virgílio, eu gostaria de deixar claro o apreço e o
respeito que tenho por tal manifestação.
Penso que o Senado Federal tem amparo constitucional para o procedimento que S. Exª tomou. Fui
Relator de quase cem por cento dos requerimentos
apresentados pelo Senador Arthur Virgílio e penso
que não podemos aceitar que não haja resposta a
um requerimento de informações de um Senador da
República. É norma constitucional. Temos o amparo
do Regimento para tal procedimento, e eu me coloco inteiramente de acordo com a preocupação e a
crítica, porque tenho o cuidado, também, de dar o
parecer como um membro da Mesa em todos os requerimentos que chegam a mim apresentados pelo
Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Passa-se à:
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ORDEM DO DIA
Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 314, DE 2006
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 314, de 2006, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios dos
Transportes, do Desenvolvimento Agrário e da
Integração Nacional, no valor global de seiscentos e noventa e oito milhões, setecentos
e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e
seis reais, para os ﬁns que especiﬁca.
A matéria constou da pauta da Ordem do Dia
da sessão deliberativa ordinária da última quinta-feira
quando teve sua apreciação transferida para hoje.
À Medida Provisória foram apresentadas 21 emendas.
Foram proferidos pareceres no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Adão Pretto (PT-RS), preliminarmente pelo atendimento dos pressupostos constitucionais
de relevância e urgência e pela adequação ﬁnanceira
e orçamentária; quanto ao mérito, favorável à Medida
Provisória e pela rejeição das emendas.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Deputados no dia 15 de agosto, tendo sido apreciada naquela Casa no dia 7 de novembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 15
de setembro, passando a sobrestar todas as demais
deliberações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado por
igual período pelo Ato do Presidente do Congresso Nacional
nº 50, de 2006, e se esgotará no dia 28 de novembro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo
Senado Federal no dia 22 de novembro.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá, Relator revisor da matéria.
PARECER Nº 1.224, DE 2006 – PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o parecer é pela juridicidade e constitucionalidade
e, no mérito, pelo atendimento do Projeto na forma
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como foi encaminhado da Câmara, sem atendimento
a nenhuma emenda.
Este é o parecer.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº, DE 2006
Dispõe sobre a Medida Provisória nº
314, de 1º de agosto de 2006, que “Abre
crédito extraordinário em favor dos Ministérios dos Transportes, do Desenvolvimento
Agrário e da Integração Nacional, no valor
global de R$698.797.766,00, para os ﬁns
que especiﬁca”.
Origem: Poder Executivo
Relator Revisor: Senador Romeu Tuma
1 APRECIAÇÃO
1.1 Histórico
Com base no art. 62 da Constituição Federal, o
Presidente da República adotou e submete ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 314, de 1º
de agosto de 2006, que “Abre crédito extraordinário
em favor dos Ministérios dos Transportes, do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, no
valor global de R$698.797.766,00 para os ﬁns que
especiﬁca”.
A medida provisória em exame abre crédito extraordinário em favor de diversos Órgãos do Poder
Executivo, com a seguinte destinação:

A Exposição de Motivos (EM) nº 139/2006/MP,
de 28 de julho de 2006, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que acompanha a Medida
Provisória em exame,informa que o crédito extraordinário abrange ações “consideradas como adequadas aos parâmetros exigidos para a inclusão no
âmbito do Projeto-Piloto de Investimentos Públicos
– PPI” e que tais ações “visam racionalizar a alocação desses investimentos, bem como evitar que ﬁquem ociosos recursos constantes de programações
que não têm condições técnicas de implementação
neste exercício”.
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De acordo com a referida Exposição de Motivos,
as dotações, para cada Ministério, têm as seguintes
destinações e justiﬁcativas:
Ministério dos Transportes
Os recursos do programa relativos à pesagem de
veículos destinam-se ao atendimento a despesas de
custeio com a implementação do Plano Diretor Nacional
Estratégico de Pesagem, além de outras necessárias
à operação dos Postos de Pesagem, bem como a investimentos relativos à atualização tecnológica de 20
balanças e a reforma de postos de pesagem do DNIT
(necessários à trafegabilidade e à redução de acidentes nas rodovias federais).
Para os mesmos objetivos de trafegabilidade e
redução de acidentes, somados à redução de custos
com desmobilização de canteiros, propõem-se créditos
para realização de serviços e obras de restauração no
Distrito Federal, de recuperação, na BR-365/MG, e de
manutenção terceirizada, nos Estados do Maranhão
e de Pernambuco.
Para a BR-163, nos Estados de Mato Grosso e
do Pará, são propostos créditos para a realização urgente de obras e serviços de conservação em toda a
extensão (melhoramentos em trechos críticos e atoleiros, recomposição do leito natural da via, construção
de 14 pontes em concreto e manutenção de outras
55 pontes de madeira) e retomada das obras de pavimentação em dois trechos. A BR-230/PA, rodovia não
pavimentada; é contemplada com créditos destinados
a intervenções em trechos de pontes atualmente intransitáveis, com riscos a usuários.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Para este Órgão, o crédito tem por ﬁnalidade:
a) a aquisição de terras destinadas a
cerca de 25.000 famílias para o alcance das
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metas do II Plano Nacional de Reforma Agrária
(para o que a dotação da Lei Orçamentária de
2006 mostra-se insuﬁciente):
b) a distribuição de cestas básicas, lonas
plásticas, água potável e outros bens de consumo para cerca de 41,6 mil famílias acampadas, até que se promova o seu assentamento
deﬁnitivo; e
c) o fornecimento de documentação civil
e pessoal a cerca de 19 mil trabalhadores e
trabalhadoras rurais.
Para este Órgão, o crédito tem por ﬁnalidade.
A relevância e urgência são justiﬁcadas expressamente “pela necessidade de atuação imediata e incisiva
do Governo Federal nas questões voltadas à necessidade de agilizar os processos de obtenção de imóveis
rurais para ﬁns de reforma agrária e de assistência
social, técnica e jurídica às famílias acampadas, com
a pronta atuação do Estado no provimento dos meios
essenciais à manutenção da paz no campo”.
Ministério da Integração Nacional
No tocante ao Ministério da Integração Nacional, os recursos têm por ﬁnalidade “a continuidade do
funcionamento da principal estação do Perímetro de
Irrigação Jaguaribe-Apodi no Estado do Ceará, mediante a substituição de motobombas, tendo em vista
que se encontra em risco de eminente (sic) colapso,
fato que acarretará perda das culturas permanentes
atendidas pelo referido Perímetro”.
A Exposição de Motivos (EM) aﬁrma ainda que as
programações canceladas o foram com base em projeções de suas expectativas de dispêndios no exercício.
A Medida Provisória indica ainda os recursos
destinados à abertura do crédito, a saber:
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A EM não informa as medidas que serão adotadas
para evitar prejuízos ao alcance da meta de superávit
primário estabelecida no art. 2º da Lei nº 11.178, de 20
de setembro de 2005 (LDO 2006). De fato, a Medida
Provisória acresce ao resultado primário um total de
R$599.243.398 de despesas primárias discricionárias.
Por tal ocorrência, a medida proposta não se conforma
à meta ﬁscal prevista no art. 2º da LDO/2006.

À medida provisória em exame foram apresentadas 21 emendas.
Durante o prazo de tramitação que mediou entre a publicação da Medida Provisória em comento
e a revisão no Senado, os créditos extraordinários
nela abertos deram ensejo à execução abaixo demonstrada:

Em 7 de novembro de 2006, o Plenário da Câmara dos Deputados aprova – preliminarmente e no
mérito – Parecer do Exmº Sr. Deputado Adão Pretto no
sentido da aprovação da Medida Provisória na forma
editada pelo Poder Executivo.

de em cada uma das dotações abertas, com base na
análise de mérito de cada uma das ﬁnalidades dos
créditos respectivos.
Não obstante a análise acima, e reconhecendo
a deﬁciência na apresentação da imprevisibilidade feita pela Exposição de Motivos, entendo que, no caso,
não é conveniente ao Legislativo adentrar no mérito
administrativo de cada um dos programas alcançados
pela Medida Provisória. Ainda que não tenham sido evidenciadas a contento, no instrumento próprio, entendo
deva-se abrir ao Poder Executivo o crédito da presunção
em favor de sua alegação de que a despesa em tela
tenha sido insuscetível de previsão anterior, possibilitando assim a abertura de crédito extraordinário.
Quanto à relevância e urgência, encontram-se
cabalmente demonstradas, inclusive sem que haja
qualquer objeção técnica.
Dessa forma, confrontando as disposições constitucionais acima mencionadas com as justiﬁcativas
apresentadas pelo Poder Executivo para a adoção
da presente medida provisória como veículo para a
abertura do crédito extraordinário, veriﬁco ser possível
pronunciar sua admissibilidade à vista dos requisitos
de urgência, a relevância e a imprevisibilidade de que
cuidam os mencionados dispositivos.
De ressaltar-se que esta apreciação coincide com
aquela formulada pela Câmara dos Deputados, nos
termos do Parecer do respectivo Relator, apresentado
e aprovado a 7 de novembro de 2006.

2. Voto do Relator
O Parecer deste Relator abordará, em itens separados, os aspectos constitucionais, inclusive sobre os
pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de
adequação ﬁnanceira e orçamentária e o cumprimento
das exigências de envio do documento em que se expõe
a motivação do ato, conforme prescreve para a apreciação do Congresso Nacional o art. 5º, combinado com o
§ 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
2.1 Do Atendimento dos Pressupostos Constitucionais
O art. 62 da Constituição Federal confere competência ao Presidente da República para, em caso
de relevância e urgência, adotar medidas provisórias,
com força de lei, devendo submetê-las de imediato à
apreciação do Congresso Nacional.
Outra regra que aqui deve ser invocada diz respeito ao § 3º do art. 167 da Lei Magna, segundo o qual a
abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes,
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou
calamidade pública, observado o disposto no art. 62.
No caso em exame, o critério da imprevisibilidade, a
justiﬁcar o presente crédito extraordinário, encontra-se
em cada caso enunciado pelo Poder Executivo.
O pronunciamento técnico da Casa, juntado ao
processado, descarta a ocorrência de imprevisibilida-

2.2 Da Adequação Financeira e Orçamentária
A teor das disposições insertas no § 1º do art. 5º
da Resolução nº 1, de 2002 – CN, “O exame de com-
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patibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira
das Medidas Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União
e da implicação quanto ao atendimento das normas
orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em especial a
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.
O crédito solicitado indica as fontes de recursos
necessárias à execução das despesas propostas.
Nada consta sobre as medidas que serão adotadas
para evitar prejuízos ao alcance da meta de superávit
primário estabelecida no art. 2º da Lei nº 11.178, de 20
de setembro de 2005 (LDO 2006). De fato, a Medida
Provisória acresce ao resultado primário um total de
R$599.243.398 de despesas primárias discricionárias.
Por tal ocorrência, a medida proposta não se conforma
à meta ﬁscal prevista no art. 2º da LDO/2006.
Embora a demonstração de não-alteração do resultado primário (§ 13 do art. 63 da LDO/2006) seja aplicável
a “projetos de lei” (não envolvendo, pois, créditos abertos por medida provisória, em virtude de sua natureza
excepcional), deve-se lembrar que o pagamento dessas despesas também afeta o alcance da meta ﬁxada.
Dessa forma, o ajuste da execução do orçamento em
decorrência dessas despesas será inevitável.
Não se detectam inconformidades com os termos
do Plano Plurianual 2004-2007 (Lei nº 10.933/2004,
com alterações subseqüentes), conforme demonstrado na análise técnica.
Ainda, salienta a análise técnica que a Medida Provisória cria títulos não constantes da LOA/2006 (Lei nº
11.306/2006) com objetos já cobertos por outras ações de
título mais genérico constantes na lei orçamentária, contrariando, assim, o art. 65 da LDO/2006 (Lei nº 11.178/2005).
Porém, tendo em vista o caráter de urgência e o elevado
grau de execução dos créditos até a data em que foi proferido este parecer, decorrentes do caráter emergencial
do mecanismo do crédito extraordinário, pouco haverá
a fazer, agora, para sanar a irregularidade. Destarte, entendo deva ser relevada a inconformidade veriﬁcada, por
intempestividade para sua correção.
2.3 Do Atendimento aos Requisitos de Motivação
da Medida Provisória
A Exposição de Motivos nº 57/2006/MP, de 2006,
que acompanha a medida provisória supre a exigência
prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002
– CN, acerca do envio de documento expondo os motivos justiﬁcadores da adoção da medida provisória.
2.4 Do Mérito
O instituto do crédito extraordinário, constitucionalmente, tem o objetivo de atender, única e exclusivamente, a programações cujas despesas não sejam
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passíveis de previsibilidade e que se revistam do caráter de urgência. Portanto, em se tratando de despesas
de realização imediata, que não se podem submeter ao
processo legislativo ordinário, o seu mérito subjaz à importância dos fatos que requerem imediata intervenção
do poder público. Nesse sentido, o crédito extraordinário
em exame demonstra-se indubitavelmente meritório.
2.5 Da Análise das Emendas
Ao analisar as 21 emendas apresentadas ao
crédito, constatamos que as de nº 18 e 19 devem ser
declaradas inadmitidas, tendo em vista que conﬂitam
com disposições constitucionais, legais ou regimentais,
em especial quanto às determinações constantes do
art. 4º, § 4º, da Resolução nº 1/2002 do Congresso Nacional e do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal).
Quanto às demais dezenove emendas, não obstante reconhecermos serem todos os pleitos meritórios,
opinamos também por declará-las inadmitidas, por duas
razões. A primeira, e mais importante, é a da imprevisibilidade: se elastecermos ao máximo a presunção em
favor do Executivo, detentor das informações atualizadas
e detalhadas sobre a execução dos programas que declara imprevisíveis, e, ainda assim, somente com base
nessa presunção admitirmos ser realmente imprevisível
o conjunto de despesas objeto da MP (para ﬁns de atendimento a este requisito do art. 167, § 3º, da Constituição
Federal), não poderíamos estender essa presunção em
favor de inúmeros outros pleitos formulados por parlamentares, sem elementos que o fundamentem.
Outra razão é que, quando os créditos extraordinários são abertos, a sua execução deve ser imediata,
em face do caráter de relevância e urgência de que se
reveste. Dessa forma, considerando que as emendas
em tela necessariamente cancelam programações
constantes do próprio crédito extraordinário, a aprovação de qualquer programação constante das emendas
poderia criar sérios constrangimentos, na medida em
que os recursos eventualmente remanejados poderiam
já se encontrar compromissados pelo órgão executor
das ações constantes do crédito.
Também aqui, coincidimos com a apreciação do Relator original, aprovada pela Câmara dos Deputados.
2.6 Da Conclusão
Em razão de todo o exposto, opinamos pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância,
urgência e imprevisibilidade das despesas constantes da
Medida Provisória nº 314, de 2006; por sua adequação
ﬁnanceira e orçamentária; e, no mérito, por sua aprovação nos termos propostos pelo Poder Executivo.
Sala das Sessões, de de 2006. – Romeu Tuma,
Relator Revisor.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – O parecer preliminar do Relator revisor, Senador Romero Jucá, é pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e
pela adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1,
de 2002 – CN.
No mérito, pela aprovação da Medida Provisória.
Em votação os pressupostos de relevância e
urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária da
Medida Provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados, passa-se à apreciação do mérito.
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
e das emendas. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a Medida Provisória, sem prejuízo
das emendas.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, sem prejuízo das emendas.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Senador Eduardo Azeredo, V. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre essa Medida Provisória nº 314, quero apenas
dizer que ela foi inoportuna porque editada durante
campanha eleitoral. Todavia, existe, na apreciação
do mérito – quero até concordar com ela –, uma obra
importante: a retomada da duplicação da rodovia que
liga Belo Horizonte a Brasília, que precisa de uma duplicação urgente.
Nesta medida provisória, há um início de recurso para essa retomada da duplicação. É bem verdade
que, no Orçamento, não o há. Então é esta a questão
que estamos buscando, de emendas que favoreçam
nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – Em votação as emendas, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – Senador José Agripino, há um acordo dos Líderes
partidários para que votemos, hoje, as duas medidas
provisórias que perderão eﬁcácia nos próximos dias
e o projeto de lei dos médicos residentes. Votaremos
apenas isso, e imediatamente a pauta será trancada.
Estamos concluindo as conversações para votarmos
as autoridades na próxima semana.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, aos Senadores José Jorge, José Agripino, Romero Jucá e Eduardo Azeredo.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, tinha ﬁcado acordado, na terça-feira, que votaríamos a Emenda Constitucional que diz respeito às agências, de autoria do Senador
Romero Jucá. Precisamos votá-la, uma vez que está há
um tempão na pauta. Então faria um apelo também para
que votássemos essa emenda constitucional, na realidade, se houver quorum. Mas creio que, na hora que
começar a votação, vamos tê-lo, porque praticamente
todos votarão favorável a essa emenda, imagino!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só para conﬁrmar o acordo e renovar o entendimento de que consta
do acordo igualmente a votação da PEC a que se refere
o Senador José Jorge. Essa PEC, na minha opinião, é
importante, porque cria condições para que, se algum indicado para diretorias de agências reguladoras, no prazo
de 6 meses, não tiver a sua apreciação concluída nesta Casa, o próprio Senado poderia tomar a iniciativa de
designar um diretor, para que a agência reguladora não
sofra interrupção na continuidade dos seus trabalhos.
De modo que, se V. Exª julgar possível e conveniente, o PFL está de acordo em votar também essa PEC.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – AL)
– V. Exª conta com o apoio desta Presidência, para que
possamos fazer exatamente isto. Deixaremos a votação
das autoridades para a próxima semana, conforme andamento das conversações que temos tido com relação
a cada uma delas. Concluiremos hoje as votações possíveis: PECs e o projeto dos médicos residentes.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente...
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Com a palavra, a Senadora Ideli.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
quero indagar se é possível também incluir, para que
pudéssemos votar hoje – sei que há requerimento de
urgência –, o PLC 51, que trata da agilização dos processos judiciais. V. Exª me ouviu? Pergunto se possível
também votarmos hoje o PLC 51, sobre o qual há um
requerimento de urgência. É a respeito da agilização
dos processos no Judiciário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Não há problema nenhum, se não houver objeção da Casa. Está com um parecer da CCJ.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – A
informação que tenho é que há, inclusive, solicitação
de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Já está pronta, sobre a mesa, a solicitação
de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Com a palavra, Senador Romero Jucá.
O SR ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
registrar que, de parte da Liderança do Governo, estamos prontos para votar as matérias que forem parte do
entendimento, inclusive as emendas constitucionais que
votaríamos na próxima semana. O combinado foi que
votássemos as duas medidas provisórias que vencem
esta semana e, depois, as matérias consensuais.
Quero fazer um apelo para que realmente possamos votar, na próxima semana, as autoridades.
É preciso que, na próxima semana, seja votado
o nome do Diretor da Ancine, porque vai encerrar o
mandato de mais um diretor e, portanto, ﬁcará sem
diretoria para apreciar os processos de incentivo ﬁscal até o ﬁnal do ano. Então, é algo premente para a
cultura, para o cinema brasileiro.
Eu gostaria de fazer um apelo. Já que não há
entendimento para votar essa matéria nesta semana,
peço que ela seja votada hoje. Se não puder ser votada
hoje, peço que façamos o compromisso de, na próxima semana, votar os nomes das autoridades, porque
realmente isso será importante para a conseqüência
dos trabalhos da cultura brasileira.
Muito obrigado.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, sei
que estamos buscando criar as condições para que
seja votado o maior número de matéria hoje, deixando
a votação das autoridades para a semana que vem.
Concordo plenamente em votar a PEC de autoria o
Senador José Jorge, que dispõe que, quando a Agên-
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cia ﬁcar por mais de três meses sem a indicação, o
Senado indique um nome.
Contudo, no caso da Ancine, o nome indicado
para ocupar a sua direção foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, desde o dia
25 de janeiro deste ano, se não me falha a memória,
por unanimidade.
Acho importante que haja um mecanismo para impedir que as agências ﬁquem com cadeiras vagas, porque o
Executivo não faz as indicações, mas o próprio Senado não
pode permanecer durante tanto tempo com uma indicação
aprovada por unanimidade, sem trazê-la ao plenário.
Até para que não cometamos alguma injustiça,
poderíamos votar a PEC de autoria de V. Exª, que considero bastante importante, e também a indicação para
a diretoria da Ancine hoje, se for possível.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sei
que atrapalho ou retardo o andamento da sessão, mas
solicito a V. Exª que, na próxima quarta-feira, além do
Leopoldo, Diretor da Ancine, nome aprovado por unanimidade na Comissão – 18 votos a zero –, seja votado também o nome do Vitor Martins, capixaba, para a
Agência Nacional do Petróleo.
O Espírito Santo hoje é o segundo maior produtor
de petróleo do Brasil, acaba de ultrapassar o Estado
de V. Exª, que também é um grande produtor, e merece ter um diretor, pelo menos – já que não tem na
Petrobrás –, na Agência Nacional de Petróleo.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradeço a V. Exª.
Item 2:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 315, DE 2006
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 315, de 2006, que dispõe sobre
operações de câmbio, sobre registro de capitais
estrangeiros, sobre o pagamento em lojas francas localizadas em zona primária de porto ou
aeroporto, sobre a tributação do arrendamento
mercantil de aeronaves, sobre a novação dos
contratos celebrados nos termos do § 1º do art.
26 da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997,
altera o Decreto nº 23.258, de 19 de outubro
de 1933, a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de
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1962, o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de
1976, e revoga dispositivo da Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006.
A matéria constou da pauta da Ordem do Dia da
sessão deliberativa ordinária da última quinta-feira,
quando teve sua apreciação transferida para hoje.
À Medida Provisória foram apresentadas 23
emendas.
Foram proferidos pareceres no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista,
Relator: Deputado Vignatti (PT – SC), preliminarmente pelo atendimento dos pressupostos constitucionais
de relevância e urgência e pela adequação ﬁnanceira
e orçamentária; quanto ao mérito, favorável à Medida
Provisória e pela rejeição das emendas.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos Deputados no dia 21 de agosto, tendo sido apreciada naquela Casa no dia 8 de novembro;
– a matéria entrou em regime de urgência, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no dia 18
de setembro, passando a sobrestar todas as demais
deliberações legislativas;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado
por igual período pelo Ato do Presidente do Congresso Nacional nº 51, de 2006, e se esgotará no dia 1º
de dezembro;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo
Senado Federal no dia 22 de novembro.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao nobre Senador Flexa Ribeiro, como Relator-Revisor da matéria.
PARECER Nº 1.225, DE 2006 – PLEN
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
Medida Provisória nº 315, de 2006, dispõe sobre operações de câmbio, sobre o regime de capitais estrangeiros, sobre o pagamento em lojas francas localizadas em
zona primária de porto e aeroporto, sobre tributação de
arrendamento mercantil de aeronaves, sobre a renovação dos contratos celebrados nos termos do § 1º do art.
26 da Lei nº1.491, de 9 de setembro de 1997, e altera
o Decreto nº 23.258, de 19 de outubro de 1933, a Lei
nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, o Decreto Lei nº
1.455, de 7 de abril de 1976 e revoga o dispositivo da
Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006.
Essa medida provisória foi aprovada na Câmara
dos Deputados com rejeição de todas as emendas e
encaminhada à apreciação do Senado.
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Passo à análise, Sr. Presidente.
O pressuposto constitucional de relevância encontra-se atendido, tendo em vista que a medida provisória trata de matéria importante, qual seja a redução
da burocracia e dos custos de transação no mercado
cambial, pelo qual passam todas as transações do
País com o exterior.
A urgência está presente considerando-se a necessidade premente de melhoria na regulamentação
do mercado cambial para o benefício das exportações
brasileiras e de todas as empresas que negociam com
o exterior.
A medida provisória foi editada em conformidade
com as normas previstas no art. 62 da Constituição Federal e no § 1º do art. 2º da Resolução do Congresso
Nacional nº 01/2002.
Quanto ao mérito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a proposição deve ser acolhida.
Vamos ao voto, Sr. Presidente.
Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela
admissibilidade da Medida Provisória nº 315, de 2006,
e, no mérito, pela sua aprovação, com a rejeição de
todas as 23 emendas.
É o voto, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº

, DE 2006

De Plenário, sobre a Medida Provisória
nº 315, de 2006 que dispõe sobre operações
de câmbio, sobre registro de capitais estrangeiros, sobre o pagamento em lojas francas
localizadas em zona primária de porto ou aeroporto, sobre a tributação do arrendamento
mercantil de aeronaves, sobre a novação dos
contratos celebrados nos termos do § 1º do
art. 26 da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997,e altera o Decreto nº 23.258, de 19 de outubro de 1933, a Lei nº 4.131, de 3 de setembro
de 1962, o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril
de 1976, e revoga dispositivo da Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006.
Relator – Revisor: Senador
I – Relatório
Chega ao exame desta Casa a Medida Provisória
(MPV) nº 315, de 2006, que dispõe sobre operações de
câmbio, sobre registro de capitais estrangeiros, sobre o
pagamento em lojas francas localizadas em zona primária de porto ou aeroporto, sobre a tributação do arrendamento mercantil de aeronaves, e sobre a novação dos
contratos celebrados nos termos do § 1º do art. 26 da Lei
nº 9.491, de 1997, e altera o Decreto nº 23.258, de 1933,
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a Lei nº 4.131, de 1962, o Decreto-Lei nº 1.455, de 1976,
e revoga dispositivo da MPV nº 303, de 2006.
Os arts. 1º, 2º, 10, 11 e 12 da MPV nº 315, de
2006, tratam da ﬂexibilização da cobertura cambial.
O art. 1º permite a manutenção no exterior de parte
dos valores em moeda estrangeira recebidos como receita
de exportações brasileiras de bens e serviços. Cabe ao
Conselho Monetário Nacional (CMN) deﬁnir as formas
e condições para a manutenção desses recursos no exterior, os quais poderão ser utilizados para a realização
de investimentos, aplicações ﬁnanceiras ou pagamento
de obrigação próprios do exportador, sendo vedada à realização de empréstimo ou mútuo de qualquer natureza.
Por meio da Resolução nº 3.389, de 4 de agosto de 2006,
o CMN já deﬁniu em 30% o percentual das receitas de
exportação que podem ser mantidas no exterior.
O art. 2º determina que formas simpliﬁcadas de
contratação de operações simultâneas de compra e
venda de moeda estrangeira, relacionadas aos recursos provenientes de exportações, poderão ser estabelecidas pelo CMN.
A Resolução do CMN nº 3.389, de 2006, regulamentou essas operações de cambio. Haverá um contrato
simpliﬁcado de liquidação das receitas de exportações
de bens e serviços e outro para constituição de disponibilidades no exterior. As operações serão realizadas
simultaneamente e pela mesma taxa de câmbio, não haverá transferências ﬁnanceiras internacionais e ocorrerá
cobrança de CPMF. Dessa forma, os exportadores poderão manter a totalidade de suas receitas no exterior, mas
terão que pagar CPMF sobre o que exceder 30%.
O art. 10 objetiva adequar a legislação relativa
às isenções da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) a possibilidade de
que parte dos recursos não sejam remetidos ao Brasil.
Assim, o artigo deﬁne que a isenção das mencionadas
contribuições independe da remessa para o Brasil dos
recursos que podem, nos termos do art. 1º, permanecer no exterior.
O art. 11 altera a redação do art. 3º do Decreto nº 23.258, de 19 de outubro de 1933, extinguindo,
naquele dispositivo, a chamada cobertura cambial de
exportações. A MPV nº 315, de 2006, de fato, disciplinou a matéria essencialmente no art. 1º, que passa a
permitir que recursos obtidos na exportação de bens e
serviços possam ser mantidos em instituição ﬁnanceira
no exterior, observados os limites ﬁxados pelo CMN.
O art. 12 estabelece novo regime de multas e o
modelo de transição entre os dois regimes: o da MPV
nº 315, de 2006, e o do Decreto 23.258, de 1933.
Os arts. 3º, 4º, 13 e 14 da MPV, em consonância
com o objetivo de redução de custos e burocracia no
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mercado cambial, reduzem ou simpliﬁcam procedimentos burocráticos.
O art. 3º dispõe que, em relação aos recursos em
moeda estrangeira ingressados no País referentes aos
recebimentos de exportações de bens e serviços, compete
ao Banco Central somente manter registro dos contratos
de câmbio. Esse artigo, combinado com os arts. 8º e 9º
passa à Secretaria da Receita Federal (SRF) a responsabilidade pelo controle do uso dos recursos de exportadores
mantidos no exterior. Isso permite um ganho adicional: a
simpliﬁcação dos formulários exigidos pelo Banco Central
a serem preenchidos pelos exportadores.
O art. 4º desobriga a utilização de formulários
exigidos pelo Banco Central, no caso de operações
de câmbio de até US$3.000. A medida caminha na
direção da simpliﬁcação e redução de custos das operações cambiais.
O art. 13 da MPV modiﬁca o caput do art. 15 do
Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para permitir o pagamento em moeda nacional nas lojas francas
de zona primária de porto ou aeroporto.
O art. 14 permite que o Banco Central se abstenha de inscrever em dívida ativa ou de promover a
cobrança judicial de valores que, conforme deﬁnidos
em norma interna, sejam de pequeno valor ou de comprovada inexeqüibilidade. Também prevê que, mediante
ato fundamentado, o Banco Central efetue o cancelamento de débitos de baixo valor já inscritos e desista
de ações já iniciadas, igualmente de baixo valor.
O art. 6º prevê que se deixará de aplicar multas
sobre atrasos nos pagamentos de importações cujos
vencimentos se dêem depois da data da edição da
MPV ou cujo termo para liquidação dos respectivos
contratos de câmbio se dê depois dessa data.
Os art. 8º e 9º redeﬁnem o papel da Secretária da
Receita Federal (SRF) na ﬁscalização das operações
no mercado de câmbio.
O art. 8º estabeleceu a obrigação de que a pessoa residente ou domiciliada no Brasil que optar por
fazer uso do disposto no art. 1º deverá declarar à SRF
a utilização dos mencionados valores, isto é, deverá
prestar à SRF as informações referentes à movimentação dos recursos obtidos em decorrência da exportação de bens ou serviços.
Além disso, de acordo com o § 1º do art. 8º, o simples fato de o exportador fazer uso do disposto no art.
1º importa autorização para que a instituição ﬁnanceira
estrangeira ou qualquer outro agente forneça à SRF
informações a respeito da utilização dos valores.
O art. 9º estabelece e quantiﬁca o valor das multas a serem aplicadas em decorrência de infração ao
disposto nos arts. 1º e 8º.
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Os arts. 5º e 7º tratam do registro do capital estrangeiro.
O art. 5º prevê o registro do capital estrangeiro
investido no País, ainda não registrado e não sujeito
à outra forma de registro no Banco Central.
O art. 7º tem relação direta com o art. 5º. Estabelece limites mínimo e máximo – R$1 mil e R$250
mil – para as multas por descumprimento das normas
relativas ao registro de capital estrangeiro em moeda nacional no Banco Central e delega ao Conselho
Monetário Nacional competência para estabelecer a
gradação na aplicação dessas multas.
O art. 15 da MPV reestrutura o capital do BNDES,
ao autorizar a conversão de dívidas assumidas pela
instituição em 1997, em contrapartida ao recebimento
de ações da Companhia Vale do Rio Doce de titularidade do Tesouro Nacional, em instrumentos híbridos de
capital e dívida, conforme deﬁnidos pelo art. 1º, § 1º,
da Resolução CMN nº 2.837, de 200l, desde que preservada a equivalência econômica da dívida original.
O art. 16 estabelece à redução a zero, até 31 de
dezembro de 2013, da alíquota do imposto de renda
retido na fonte incidente sobre os valores remetidos ao
exterior a título de contraprestação de arrendamento
mercantil (leasing) de aeronaves e seus motores, destinados ao transporte aéreo regular de passageiros e
cargas, realizado pelas empresas de transporte aéreo
público regular, que são as empresas concessionárias do
serviço aéreo que operam linhas regulares, conforme o
art. 180 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.
Por ﬁm, o art. 18 revoga o inciso IV do art. 7º da
MPV nº 303, de 29 de junho de 2006. Assim, o parcelamento de débitos ﬁscais previsto na MPV nº 303, de
2006, não será mais rescindido devido à inscrição na
dívida ativa de débitos da pessoa jurídica com o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Foram apresentadas 23 emendas perante a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 315.
Quanto à autoria, deve-se citar que as emendas nºs
1, 5, 9, 10 a 13 e 16 foram apresentadas pelo Senador
Jorge Bornhausen; as de nºs 2, 4, 6, 7, 8, 15, 22 e 23, pelo
Deputado Sérgio Miranda; a de nº 3, pelo Deputado Ivan
Ranzolin; as de nºs 14 e 18, pelo Deputado José Carlos
Aleluia; a de nº 17, pelo Senador Arthur Virgílio; a de nº
19, pelo Deputado Antonio Carlos Mendes Thame; e as
de nºs 20 e 21, pelo Deputado Betinho Rosado.
A emenda nº 1 mantém no Banco Central o registro e o controle dos contratos de câmbio, enquanto
a redação original da MPV prevê somente o registro
dos contratos no BC. Além disso, suprime o parágrafo
único, que prevê que o BC fornecerá à Secretaria da
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Receita Federal (SRF) os dados do registro dos contratos na forma estabelecida em ato conjunto.
A emenda nº 2 suprime o art. 6º.
A emenda nº 3 suprime o art. 16.
A emenda nº 4 suprime o art. 18.
A emenda nº 5 altera o art. 1º, modiﬁcando a redação do § 2º e introduzindo os §§ 3º e 4º. Na alteração
do § 2º, cria a ﬁgura de “obrigações” do exportador,
no plural, quando a redação, no original, é de “obrigação”. No § 3º, deﬁne que a vedação à realização de
empréstimos ou mútuos não se aplica a operações
com empresas do mesmo grupo sediadas no exterior.
No § 4º estabelece que o CMN vai regulamentar as
“obrigações próprias” do exportador.
A emenda nº 6 deﬁne que não haverá possibilidade de retenção de valor no exterior sobre os recebimentos de exportações ﬁnanciadas por Adiantamentos
de Contratos de Câmbio (ACC) e Adiantamento sobre
Cambiais Entregues (ACE).
A emenda nº 7 acrescenta parágrafo ao art. 1º para
vedar a possibilidade de o exportador depositar os recursos de que trata esse artigo em paraísos ﬁscais.
A emenda nº 8 acrescenta parágrafo ao art. 1º
para tornar obrigatória a informação, no contrato de
câmbio, do número da conta e do nome da instituição
depositária no exterior.
A emenda nº 9 prevê que o CMN “deverá”, em
lugar de “poderá” (como consta na redação original da
MPV), estabelecer formas simpliﬁcadas de operações
simultâneas de compra e venda de moeda estrangeira.
Além disso, elimina a restrição constante na redação
original – de que tais operações são permitidas apenas
para recursos provenientes de exportações.
A emenda nº 10 prevê que o limite de US$3.000.00,
estipulado para a dispensa de preenchimento de formulário referido no art. 4º, poderá ser alterado por
regulamento.
A emenda nº 11 prevê a plena convertibilidade
do capital estrangeiro contabilizado de acordo com o
previsto no art. 5º.
A emenda nº 12 altera a data-limite de vencimento das importações para as quais passam a não mais
incidir a multa por não-adimplemento prevista na Lei
nº 10.755, de 3 de novembro de 2003. Essa data passaria de 4 de agosto de 2006 – dia da publicação da
MPV nº 315 – para 1º de março de 2006.
A emenda nº 13 inclui na redação do caput do
art. 8º a previsão de que, adicionalmente à declaração
de utilização dos recursos à SRF, o exportador deverá
prestar ao Banco Central as informações para a Declaração Anual de Capitais Brasileiros no Exterior.
A emenda nº 14 prevê que a autorização do fornecimento à SRF da utilização dos recursos relativos
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à exportação mantidos no exterior deverá ser baseada em pedido fundamentado por aquela Autarquia à
instituição ﬁnanceira no exterior.
A emenda nº 15 prevê que os exportadores que
mantenham parte de suas receitas de exportação no
exterior, conforme a opção aberta pelo art. 1º, sejam
obrigados a manter contas gráﬁcas, ou seja, controles paralelos de suas movimentações no exterior em
instituições sediadas no País, para que haja efetivo
controle dessas movimentações.
A emenda nº 16 elimina os percentuais e os limites previstos no art. 9º para as multas, em caso de
descumprimento de seus dispositivos, além de descaracterizar tais multas como “ﬁscais”, ao delegar para
o CMN a atribuição de regulamentar a forma de aplicação e a extensão dessas penalidades.
As emendas nºs 17 e nº 19 têm o mesmo teor e
abrem a possibilidade para que seja concedido regime
de drawback para matéria-prima e outros produtos utilizados no cultivo de produtos agrícolas ou na criação
de animais a serem exportados, a serem deﬁnidos pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A emenda nº 18 cria parágrafo único que estende a
redução de alíquota e prazos previstos no caput do art.
16, aplicados às operações de arrendamento mercantil
de aeronaves ﬁrmados com empresas sediadas no exterior, para os fabricantes nacionais de aeronaves.
A emenda nº 20 prorroga por dez anos o prazo
da isenção ﬁscal do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) para mercadorias
cujo destino ou cuja origem sejam portos localizados
nas Regiões Norte e Nordeste.
A emenda nº 21 reduz a zero as alíquotas do
PIS/PASEP e da Coﬁns incidentes na importação e
sobre a receita bruta de venda no mercado interno de
sal, milho, rapadura e açúcar mascavo destinado à
alimentação humana.
A emenda nº 22 proíbe a divulgação, por quaisquer meios, da cotação do dólar “paralelo”.
A emenda nº 23 modiﬁca a redação do art. 11
da MPV nº 315, que, por sua vez, altera a redação do
art. 3º do Decreto nº 23.258, de 1933, para manter
como passível de penalidade o subfaturamento de
exportações com vistas à retenção indevida de cobertura cambial.
A Medida Provisória foi aprovada pela Câmara
dos Deputados, com a rejeição de todas as emendas,
e encaminhada à apreciação desta Casa.
II – Análise
O pressuposto constitucional da relevância encontra-se atendido, tendo em vista que a Medida Provisória trata, certamente, de matéria importante, qual
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seja a redução da burocracia e dos custos de transação no mercado cambial, pelo qual transitam todas as
transações do País com o exterior.
Quanto à urgência, ela está presente considerando a necessidade premente de melhorias na regulamentação do mercado cambial, para o benefício das
exportações brasileiras e de todas as empresas que
negociam com o exterior.
A Medida Provisória foi editada em conformidade
com as normas previstas no art. 62 da Constituição Federal e no § 1º do art. 2º da Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 2002.
Veriﬁca-se, ainda, que se trata de matéria não incluída dentre aquelas assinaladas como de competência
exclusiva do Congresso Nacional – art. 49 – ou do Senado
Federal – art. 52 —, tratando-se de matéria tipicamente
enquadrada no inciso XIII do art. 48 da nossa Carta Magna, que atribui ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, a disposição sobre as matérias
de competência da União, na forma de leis.
A proposição não provoca aumento de despesa,
mas implica perda de arrecadação, relativa à CPMF que
deixará de ser paga pela não internalização de parte
das receitas dos exportadores e à isenção do imposto
de renda retido na fonte nas operações de leasing de
aeronaves. A possível perda de arrecadação será compensada pelos efeitos positivos das medidas sobre as
exportações e o transporte aéreo. De qualquer forma,
para se adequar a Lei de Responsabilidade Fiscal, o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão deverá incluir nos projetos de Lei Orçamentária Anual
estimativa de aumento de receitas ou da redução de
despesas que compensem a perda de receita derivada
da MPV em análise.
Quanto ao mérito, a proposição deve ser acolhida.
A MPV nº 315, de 2006, ﬂexibiliza a cobertura
cambial, que consiste na obrigatoriedade de se converter em reais todas as receitas em moeda estrangeira
advindas das exportações de bens e serviços, para
reduzir o custo dos exportadores. Isso porque, freqüentemente, o exportador brasileiro tem compromissos em
dólares referentes ao pagamento de amortizações e
juros ou gastos de custeio, como manutenção de escritórios no exterior ou importação de componentes.
De acordo com a legislação anterior à MPV, o exportador era obrigado, inicialmente, a converter em reais
os dólares ou qualquer outra moeda estrangeira gerados pelas exportações, para, em uma segunda etapa, recomprar os dólares e pagar os compromissos
externos. Assim, o exportador incorria em um custo
desnecessário, representado pela diferença entre os
preços de compra e venda do dólar, taxas bancárias
e incidência da CPMF.
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Dessa forma, a MPV nº 315, de 2006, tem como
objetivo central a desburocratização e redução de custos no mercado cambial. Para alcançar esse objetivo,
permite ao exportador deixar parte de suas receitas em
moeda estrangeira no exterior e cria formas simpliﬁcadas de operações simultâneas de compra e venda de
câmbio. Outras medidas foram deﬁnidas para reduzir
a burocracia nas operações cambiais.
As alterações feitas em relação às operações de
câmbio exigiram ajustes da legislação correlata, o que
foi feito na MPV.
A MPV também repassou à SRF a ﬁscalização
do uso das receitas dos exportadores mantidas no
exterior.
Observe-se que as alterações propostas não
aumentam a liberdade de saída de recursos para o
exterior, já que a legislação, de acordo com o art. 10
da resolução do CMN nº 3.265, de 2005, já permitia a
livre remessa de disponibilidades para o exterior. Além
disso, não há por que os exportadores deixarem de
internalizar parte signiﬁcativa de suas receitas. Aﬁnal,
as empresas exportadoras têm boas partes de seus
custos denominados em reais – folha salarial, impostos,
aluguéis, custos de distribuição, etc. – e, naturalmente,
necessitariam fazer a operação de câmbio para honrar
seus compromissos domésticos.
A Medida Provisória em análise também obriga
o registro do capital estrangeiro investido em empresas no País que, por não terem se adequado aos prérequisitos legais para registro no Banco Central ou
quaisquer outros motivos, não estão ainda registrados.
O objetivo dessa proposta é melhorar a contabilização
pelo Banco Central dos capitais estrangeiros investidos no País.
A MPV reestrutura o capital do BNDES de forma
a elevar o capital de referência para os limites legais
de empréstimos da instituição. A operação não apresentou custos para o Tesouro Nacional e permitirá
maior concessão de empréstimos do BNDES para o
setor produtivo.
Também reduz a zero a alíquota do imposto de
renda na fonte retido pelas companhias aéreas nas operações de leasing de aeronaves. A medida visa reduzir o
custo dessas companhias, com conseqüentes benefícios
para os usuários dos serviços de transporte aéreo.
E por ﬁm, a Medida Provisória deﬁne que a inscrição de débitos com o FGTS na dívida ativa não é motivo
para rescisão do parcelamento de débitos ﬁscais previstos na MPV nº 303, de 2006. A medida visa a facilitar
o reﬁnanciamento dos débitos ﬁscais. No entanto, cabe
esclarecer que a mencionada MPV nº 303/2006 teve
seu prazo de vigência encenado em 27 de outubro do
corrente ano, sem ter sido convertida em lei.
Em relação às emendas, consideramos que todas devem ser rejeitadas. Algumas por tratarem de
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assuntos estranhos à temática especíﬁca da MPV e
não atenderem ao pressuposto de urgência e outras
por não conseguirem melhorar o texto original.
Assim, concluímos pela aprovação da proposição
sob análise, com a rejeição das vinte e três emendas
recebidas.
III – Voto
Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela
admissibilidade da Medida Provisória nº 315, de 2006,
e, no mérito, por sua aprovação com a rejeição de todas as vinte e três emendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – O parecer é pela constitucionalidade, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância
e urgência e pela adequação ﬁnanceira e orçamentária
da Medida Provisória, nos termos da Resolução nº 1,
de 2002 – CN.
No mérito, pela aprovação.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr.
Presidente, eu quero discutir a matéria, quando for
possível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – Com muita satisfação, V. Exª discutirá o mérito.
Em votação os pressupostos.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os
pressupostos constitucionais de urgência, de relevância e de adequação ﬁnanceira e orçamentária queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Eu
voto contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Aprovados, com o voto contrário da Senadora
Heloísa Helena.
Passamos à apreciação do mérito.
Discussão da Medida Provisória e das emendas,
em turno único.
Tenho a honra de conceder a palavra à Senadora
Heloísa Helena, para discutir a matéria.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, de fato, essa medida provisória complementa outra medida provisória – contra a qual eu tive
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oportunidade de votar, mas que foi aprovada na Casa
–, que permite que até 30% dos recursos de exportação possam ser deixados no exterior.
É claro que todos sabem exatamente o que eu
penso sobre a questão da política econômica e sobre
a inserção do Brasil na globalização capitalista não subordinada de forma covarde, como é no Governo Lula,
que imita o Governo passado, subserviente ao capital
ﬁnanceiro e aos interesses comerciais das grandes nações. Como o Governo não teve a coragem política de
alterar a política econômica no que se relaciona com
os juros, ou no que se relaciona com o câmbio – no
Brasil, a situação do câmbio está diretamente vinculada à situação dos juros – , o que é o que o Governo
faz? Em vez de obrigar os exportadores a trazerem os
dólares para o Banco Central, a ﬁm de diminuir a vulnerabilidade externa e garantir o equilíbrio do balanço
comercial, o Governo possibilita que 30% desses dólares ﬁquem no exterior.
Claro que é um mecanismo de compensação para
os exportadores, que poderão, via triangulação, até investir aqui no Brasil, no paraíso ﬁscal do planeta Terra,
que é o Brasil. Manda o dinheiro para onde quiser, para
qualquer uma outra situação, portanto aumentando a
vulnerabilidade externa do Brasil.
Assim sendo, registro meu voto contrário até por
coerência com o que penso sobre essa política econômica acovardada, subserviente ao capital ﬁnanceiro. Como o Governo não tem coragem de mexer nos
juros, como o Governo não tem coragem de mexer no
câmbio, ele acaba possibilitando que os exportadores deixem 30% dos recursos no exterior. Isso é bom
para os exportadores, que não precisam pressionar
o Governo para reduzir a taxa de juros, dinamizar a
economia local para gerar emprego, para gerar renda,
para o Brasil crescer.
Sr. Presidente registro meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Continua em discussão. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das
emendas.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, contra o voto da Senadora Heloísa
Helena.
Passamos à votação das emendas de parecer
contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.186, DE 2006
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 112, de 2006 – Dispõe sobre as atividades do médico residente.
Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Senador Tião Viana, estamos resgatando aqui o
pedido que V. Exª fez, juntamente com outros Senadores da Casa, para que votássemos hoje, exatamente
hoje, essa matéria.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2006
(Incluído na pauta nos termos do Requerimento
nº 1.186, de 2006, lido e aprovado nesta oportunidade.)
Discussão, em turno único, Projeto de Lei
da Câmara nº 112, de 2006 (nº 7.561/2006, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera a Lei nº 6.932, de 7 de
julho de 1981, que dispõe sobre as atividades
do médico residente, e revoga dispositivos da
Lei nº 10.405, de 9 de janeiro de 2002.
Tenho a satisfação de, em primeiro lugar, conceder a palavra ao Senador Marcelo Crivella, para proferir
parecer em substituição à Comissão de Educação.
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PARECER Nº 1.226, DE 2006 – PLEN
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs. telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, demais senhoras e senhores presentes, Srs. médicos
residentes, trata-se de relatório do Projeto de Lei da
Câmara de Nº 112, de 2006, de iniciativa do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que altera a
Lei nº 6.932, de 1981, que dispõe sobre as atividades
do médico residente, e revoga dispositivos da Lei nº
10.405, de 2002.
Sr. Presidente, vou procurar resumir. Estamos hoje
aprovando reajuste da bolsa dos médicos residentes,
que sobe de R$1.410,23 para R$1.916,45.
Acompanhei, passo a passo, o processo que hoje,
espero, encerrará a tramitação desta proposição, caso
os eminentes Senadores e Senadores entendam por
votá-la e aprová-la nesta sessão, a exemplo do que
se deu na Câmara dos Deputados.
Em abril deste ano, quando uma comitiva da
Associação Nacional dos Médicos Residentes, acompanhada pelo Dr. Jorge Darze, mui digno Presidente
do Sindicato dos Médicos do meu Estado do Rio de
Janeiro, esteve em minha casa, expondo, a mim e ao
Exmº Sr. Vice-Presidente da República, José Alencar,
e a outros membros do nosso Partido, o pleito que os
trazia a Brasília.
O pleito era este, Sr. Presidente: o reajuste do
valor da bolsa de residência médica, defasado pela
inﬂação, pois a última correção se dera em 2002, como
já registrei. Por entender que se tratava de pleito legítimo e por considerar valioso o trabalho que esses
jovens estudantes de Medicina prestam à saúde pública, seja ao atender os pacientes sob a supervisão
de um médico orientador, seja ao assistir às cirurgias
e intervenções realizadas pelas equipes médicas e de
enfermagem, as quais acrescentam à sua formação
proﬁssional o imprescindível fundamento para o exercício da sagrada proﬁssão de Hipócrates, qual seja, a
prática, solicitamos audiência ao Exmº Sr. Ministro da
Educação Fernando Haddad, o que ocorreu ainda na
tarde daquele mesmo dia.
A partir de então, testemunhei que o Governo
deu ao caso a atenção, a importância e a prioridade
devidas, sem, porém, transigir as regras da democracia e as imposições do rito da tramitação, que devem
presidir as decisões na Administração Pública, em especial aquelas que geram despesas à União.
Como, no conjunto dos residentes, há os bolsistas
ligados ao Ministério da Educação, outros ligados ao
Ministério da Saúde e, ainda, outros ligados ao Estado
e aos Municípios, houve, portanto, a necessidade de
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submeter o assunto ao Conass (Conselho Nacional
de Secretários de Saúde) e ao Conasems (Conselho
Nacional de Secretários de Saúde Municipais) para
obter-se o consenso com respeito ao valor do reajuste
e à efetiva data de implementação, cogitada para 1º
de janeiro de 2007, por não haver previsão orçamentária anterior.
Atingido esse entendimento em 15 de agosto
último, em reunião promovida nas dependências do
Ministério da Saúde, ﬁrmou-se o Protocolo de Intenções. O projeto, então, chegou à Mesa da Câmara dos
Deputados no dia 10 de novembro, tendo tramitado
em regime de urgência por requerimento do Exmº Sr.
Líder do Governo naquela Casa, Deputado Arlindo
Chinaglia, sendo votado e aprovado em sessão do
dia 22 último.
Neta Casa, o projeto chegou no dia 24, tramitando em regime de urgência, por força de requerimento
por mim apresentado e assinado por todos os Srs.
Líderes e que, ﬁnalmente, tornou possível estarmos
deliberando a matéria neste momento.
Assim, Sr. Presidente, o Governo e o Poder Legislativo cumprem o seu dever com a Nação e em
especial com os jovens médicos residentes, votando
a lei que implementa proposta discutida, acordada e
aceita como justa.
Porém, Sr. Presidente, com a permissão de V.
Exª , quero ir além da missão de Relator do projeto,
para narrar aqui algo que reputo merecer a atenção
de todos. Aﬁnal, cabe também a esta Casa, sempre
que a ocasião se apresentar, indicar aos brasileiros,
sobretudo aos mais jovens, aquilo que nós, por graça
ou por desgraça, aprendemos nos longos caminhos
da vida.
É que, embora tenhamos tido em todos os momentos a merecida consideração e apreço ao pleito e
aos jovens residentes, o que não é favor, mas dever,
explicando e dando conta, por inúmeras vezes, dos
incontornáveis passos do processo legislativo, devo
confessar a minha frustração, já que o movimento realizou diversas paralisações de âmbito nacional, causando ainda mais transtornos ao já tão carente sistema
público de saúde.
Insistiam os jovens, quem sabe açodados pela
intemperança dos anos da mocidade, mal de que todos um dia padecemos, que o pleito fosse o mais rapidamente atendido, embora soubessem que, por falta
de previsão orçamentária, ainda que o projeto fosse
aprovado no mês passado, só poderia surtir efeitos
ﬁnanceiros a partir de 1º de janeiro de 2007, data em
que entra em vigor o novo Orçamento da União, esse,
sim, com o devido aprovisionamento para o reajuste.
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Saliento que o impacto do reajuste nas contas
públicas do que ora votamos não é pequeno. Só no
orçamento da Saúde, passa de 49 milhões, e é de
27 milhões, pouco mais que isso, no orçamento da
Educação.
Com a paralisação, prejudicaram assim, a meu
ver, sem concreta e objetiva necessidade, a própria
formação, patrimônio do povo brasileiro, sobretudo
dos mais humildes, que dependem do serviço público,
como também o interesse de pacientes internados, que
deles tanto necessitam, que com eles contam e que
por eles foram esquecidos.
Sr. Presidente, a alma humana se confunde e se
atribula entre os deveres e os direitos. Para os primeiros, preferimos empregar os pronomes possessivos
na forma de terceira pessoa do plural, e, para os segundos, na de primeira. Seus deveres, meus direitos.
O que exigimos para nós, quantas vezes esquecemos
de dar aos outros.
Assim, Sr. Presidente, age muitas vezes a pobre
humanidade que, em busca da verdade, clama, brada,
se exaspera e exige seus direitos e se esquece de ter
o mesmo apego por seus deveres, que são, em última
análise, direito de outros.
Digo isso, Sr. Presidente, porque, embora todos os esforços tenham sido envidados, por 28 dias
se mantém em greve uma grande parcela de nossos
jovens residentes, simplesmente por intuir que não
cumpriríamos o que estamos cumprindo aqui e agora,
e, repito, se antes não o ﬁzemos, foi por força de rito
legal que a todos se impõe.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço que
a lição desse episódio seja uma advertência para falhas que nós próprios, Congressistas, devemos humildemente reconhecer. A questão da greve em serviços
públicos essenciais não está claramente regulamentada
no Brasil, embora já se vão quase duas décadas da
Constituição de 1988. Tratamos do direito universal da
greve, mas não do direito dos que são por elas atingidos, no caso de serviço público essencial.
Acho justo que todos os trabalhadores, inclusive
os do setor público, tenham instrumentos para defender
seus direitos em caso de conﬂito com a administração.
Entretanto, não creio que o povo, e sobretudo o povo
humilde, que depende de serviço público, seja o bode
expiatório permanente dos conﬂitos entre servidores
e gestores. Estes representam um poder transitório,
e não é justo, não é democrático, nem moralmente
aceitável que, para dobrar a vontade do administrador
transitório, se imponham sacrifícios de vida, às vezes
irreversíveis, ao conjunto da população pobre.
Este Senado deve avocar uma discussão ampla
e honesta sobre a questão do direito do trabalhador
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público em atividades essenciais. Acho que aqui não se
aplica o conceito de direito de greve. Deve-se conceber
direito a alguma outra coisa, talvez a um colegiado de
arbitragem independente, para que, em caso de conﬂito, ele possa ser resolvido sem greve, em nome do
senhor de todos os direitos, que é o povo brasileiro.
Na última sexta-feira, estive presente a uma Assembléia Geral dos Médicos Residentes do meu Estado
do Rio de Janeiro, realizada no auditório do Hospital
Souza Aguiar, onde, ao agradecer a palavra que me
foi concedida, ﬁz um apelo, em nome dos pacientes
da precária rede pública de saúde, que voltassem ao
trabalho, garantido que estava o pleito.
Submetido o caso a votação, o movimento decidiu manter a greve.
Veja, Sr. Presidente, que vivemos no Brasil um
paradoxo. Quanto mais se fala em democracia, mais
se proporciona ao povo demonstrações concretas de
desapreço por ele, em sua dignidade, em sua honra,
em suas aspirações mais elementares como o simples atendimento médico em um momento de dor. O
castigo que se impôs ao povo do meu Estado foi tão
desnecessário quanto injusto.
Confesso, Sr. Presidente, que gostaria de aqui
estar fazendo um outro pronunciamento, para, talvez,
enaltecer os princípios democráticos da mobilização
de uma categoria, que, em prol de todos e sem esquecer a própria classe, liderou um movimento ﬁrmado no direito, no argumento inteligente e imbatível, na
força do que é justo e merecido. Mas não é justo, Sr.
Presidente, esquecer o dever quando já se conquistou o direito.
Não é justo que jovens líderes, talvez um tanto
deslumbrados pelo poder político que descobriram ter
durante a mobilização, queiram submeter o retorno ao
trabalho a decisões pessoais. Um líder que não pensa
no povo como princípio, meio e ﬁm não tem existência
nem consistência. O interesse do povo, em vez de uma
razão, converte-se num pretexto para ser usado como
bem entender o seu próprio interesse.
Finalizo, Sr. Presidente, apresentando o meu relatório. A todos que votaram pelo retorno ao trabalho,
e não foram poucos – infelizmente perderam –, meu
reconhecimento pela manifestação do dever de consciência. Aos que se opuseram a isso sem justas razões,
cumpro o que prometi. Eis aqui a proposta que contempla a vossa postulação com meu parecer favorável.
Mas com ela também a tristeza, a mancha em vossas
consciências pelo prolongamento injustiﬁcado de uma
greve que buscou obstinadamente vossos direitos – e
muito justos –, mas ignorou, insensivelmente, o direito de tantos outros, sobretudo dos humildes, por vós
esquecidos.
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Sr. Presidente, acho que essas palavras me cumprem aos nossos jovens e valorosos médicos residentes. Eis o apelo: votada a medida, que voltem ao
trabalho, porque a rede pública de saúde precisa deles. Setenta e cinco por cento dos atendimentos são
realizados por eles, e não podemos ﬁcar sem o trabalho deles.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº , DE 2006 – PLEN
(De Plenário)
Em Substituição à Comissão de Educação sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 112, de 2006 (Projeto de Lei nº 7.561, de
2006, na origem), que altera a Lei nº 6.932,
de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as
atividades do médico residente, e revoga
dispositivos da Lei nº 10.405, de 9 de janeiro de 2002.
Relator: Senador Marcelo Crivella
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2006 (Projeto de Lei nº 7.561, de 2006, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Poder Executivo, altera a Lei
nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as
atividades do médico residente, e revoga dispositivos
da Lei nº 10.405, de 9 de janeiro de 2002.
Os dispositivos alterados são os que estabelecem
o valor da bolsa a que têm direito os médicos residentes, em razão de seu “regime especial de treinamento
em serviço”.
O projeto em apreciação determina que, a partir
de 1º de janeiro de 2007, aquele valor passa a ser de
mil novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco
centavos, por sessenta horas semanais de treinamento em serviço, além de mudar a sistemática com que
era, até então, estabelecida a composição do referido valor.
Na Câmara dos Deputados, o texto proposto
pelo Presidente da República foi aprovado com uma
emenda com pareceres favoráveis das comissões de
Constituição e Justiça e de Cidadania, de Educação
e Cultura, de Finanças e Tributação e de Seguridade
Social e Família, proferidos em Plenário.
A matéria tramita em regime de urgência e não
lhe foram apresentadas emendas.
II – Análise
O valor da bolsa de residência médica foi alterado pela última vez por meio da Lei nº 10.405, de 9
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de janeiro de 2002, que o estabeleceu em 85% do
vencimento básico ﬁxado para os cargos de nível superior da Administração Pública Federal, em regime
de quarenta horas semanais de trabalho, acrescido
de um adicional de 112,09%, em decorrência do regime especial de treinamento em serviço de sessenta
horas semanais.
Desde abril do ano passado, a Associação Nacional dos Médicos Residentes pleiteia a correção desse
valor em 50%. Já naquela época, apoiamos a medida
e levamos o pleito dos médicos residentes ao conhecimento do Presidente da República, por considerarmos
justíssima e necessária tal pretensão.
A proposta atual – de reajuste em 30%, correspondente à inﬂação acumulada no período do atual governo – foi feita pelo Ministério da Educação e
aprovada pelo Ministério da Saúde, pelos Conselhos
Nacionais de Secretários Estaduais e Municipais de
Saúde e pela Associação Nacional dos Médicos Residentes em agosto deste ano.
O impacto orçamentário do aumento para as pastas da Saúde e da Educação – segundo nos informa a
exposição de motivos dos ministros da Educação, da
Saúde e do Planejamento ao Presidente da República, no encaminhamento da proposição, – encontra-se
contemplado na proposta orçamentária de 2007, o que
torna o aumento proposto perfeitamente compatível com
a estrutura orçamentária daqueles ministérios.
Creio ser desnecessário demonstrar a importância da residência médica para a formação dos novos
proﬁssionais de que o País necessita e a dos médicos
residentes para o funcionamento dos nossos serviços
de saúde. Não me deterei nesses aspectos por considerar que são de domínio público e inquestionáveis.
Não há a menor dúvida de que o pleito dos médicos residentes é justo e deve ser promovido o reajuste do valor da bolsa. Não há óbices quanto à constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa
do projeto.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela Aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª por esse parecer oportuníssimo e justíssimo, o qual, aliás, resgata
um compromisso da Casa com os médicos residentes
do Brasil.
Eu vou ter de me ausentar temporariamente e vou
passar a Presidência, mas saio daqui com a convicção
de que nós vamos concluir a votação dessa matéria
importantíssima.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Em discussão a matéria.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Eu
estou inscrita para discutir também.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
- AL) – Senadora Heloísa Helena, com a palavra V.
Exª, que dispõe de até dez minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, há uma relação já de inscritos para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Eu vou seguir a relação. Em seguida, será o
Senador Mozarildo.
O Senador Tião Viana vai presidir, Senador Mozarildo.
Senador Eduardo Suplicy, ouço V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de
assinalar a presença da Baronesa Valerie Amos na
tribuna de honra, que se encontra acompanhada do
Embaixador Peter Collecott, do Reino Unido. S. Exª foi
nomeada Líder da Câmara dos Lordes e Presidente
do Conselho em 6 de outubro de 2003.
Valerie Amos nasceu na Guiana, país vizinho
do Brasil, e vem exercendo funções signiﬁcativas na
Câmara dos Lordes, inclusive ligadas ao Desenvolvimento Internacional, como porta-voz do governo em
temas de Relações Exteriores.
Queremos dar boas-vindas à Baronesa.
Sr. Presidente, quero aqui agradecer ao Senador
Marcelo Crivella pela presteza com que recebeu todos
os médicos residentes e se apressou em fazer esse
parecer positivo, que conta com o nosso apoio.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço ao Senador Eduardo Suplicy.
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O parecer é favorável. A Presidência esclarece
ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à
matéria até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto.
O Senador Mozarildo Cavalcanti tem a palavra
por até dez minutos; a seguir, a Senadora Heloísa Helena e o Senador Ney Suassuna.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, não fosse eu médico, já saberia
a importância que têm os médicos residentes para o
atendimento das populações mais pobres e, principalmente, para o aperfeiçoamento da Medicina no País.
Sendo médico, conheço mais ainda a importância deles e o trabalho que exercem. Como alguns periódicos
disseram agora, na verdade, 70% do trabalho feito nos
hospitais universitários e em outros hospitais públicos
são feitos pelos médicos residentes – eu acho que é
muito mais que 70%; no entanto, vamos ﬁcar nos 70%.
Setenta por cento do trabalho feito, portanto, é pago
de maneira miserável. Não é possível que agora, em
função daquela história de que Medicina é um sacerdócio, nós venhamos exigir desses proﬁssionais que
passem fome, que não tenham condições de comprar
um livro, que não possam se aperfeiçoar porque o Governo não vem dando bola para essa questão, como
não deu bola para os controladores de vôo.
Na verdade, não é só este Governo. Isso vem se
arrastando. E há um momento em que o ser humano tem o direito, sim, de fazer greve, de reclamar, de
mostrar para a sociedade que há um equívoco – para
não dizer um grande erro – do Poder Público em não
olhar para esse problema, que, como se sabe, não é
de hoje. Eu, que tenho mais de 30 anos de formado,
já sabia àquela época que havia esse problema, problema que se agrava a cada ano que passa, porque o
que se vê é o proﬁssional da saúde cada vez menos
valorizado.
Então, respeito o parecer do Senador Crivella
no que tange a aprovar o projeto, mas não concordo
com as críticas feitas aos colegas que ﬁzeram greve.
Eu acho que eles estão corretos. Aliás, muito corretos
até, porque estamos num Governo que fez da greve...
O PT fez da greve, durante toda a sua história, um mecanismo para chegar ao poder. Por que agora vamos
criticar os médicos residentes porque fazem greve?
Não vamos apenas nos preocupar com esse
aumento que vai ser dado hoje. Vamos nos preocupar
com as condições de trabalho. Vamos nos preocupar
com a forma com que os professores deles estão vivendo. Senão, vamos permitir que a Medicina no País
ﬁque cada vez menor.
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Conheço pessoas, que foram até meus professores, que, hoje em dia, próximos de se aposentar,
estão largando as suas especialidade a ﬁm de ir para
o Programa de Saúde Familiar. Por quê? Porque o
PSF paga mais do que paga o SUS e do que pagam
os planos de saúde.
Não podemos inverter os valores. Acho fundamental o PSF, mas não podemos esquecer que precisamos
ter especialistas, que precisamos ter pessoas preparadas, que precisamos ter pessoas realmente capazes
de atender prontamente, principalmente àqueles que
não podem pagar, porque os que podem pagar vão
até para os Estados Unidos se operarem.
Então, o que temos de pensar, sim, é que essa
massa de estudantes que estão aqui, aliás, médicos
– são estudantes, porque são residentes –, proﬁssionais já graduados, estão buscando a oportunidade de
fazer uma Medicina realmente melhor.
Quero dizer que não só sou altamente favorável
ao reajuste dado, mas também quero aqui apelar ao
Senador Tião Viana, coincidentemente médico, ao
Senador Papaléo Paes, médico, à Senadora Heloísa
Helena, que é enfermeira, para que façamos um mutirão para equacionar e resolver esses problemas, que
não se restringem somente a esta situação. O problema da saúde é muito mais amplo. Não adianta ﬁcar
aqui fazendo loas ao SUS, dizendo que é uma beleza,
que o modelo brasileiro é universal, porque, quando
se universaliza por baixo, quando se universaliza no
sentido de não dar qualidade, é uma pena.
Portanto, precisamos mudar isso, e hoje talvez
estejamos dando apenas o primeiro passo, ao reconhecer que o proﬁssional de Medicina precisa ser
mais bem olhado, e olhado principalmente como ser
humano, e não com essa história de se dizer que ele
não tem o direito sequer de reclamar, porque ele está
tendo diﬁculdades até para estudar.
Há colegas meus, bem-sucedidos até, que precisam ter três, quatro, cinco empregos para sustentar
a família adequadamente e para se manter razoavelmente atualizados.
Quero deixar a minha voz de solidariedade aos
colegas que ﬁzeram greve, porque puderam demonstrar para a população que estavam sendo explorados
há muito tempo, porque puderam chamar a atenção
do Governo, que estava de costas para essa realidade, porque puderam demonstrar para os diretores
dos hospitais e as autoridades de saúde que eles estavam sendo insensíveis à realidade dos residentes,
que estavam de olhos fechados e que não poderiam
simplesmente compactuar com a situação, porque isso
só iria agravar o problema.
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Embora tenha sido remédio amargo, com certeza, será um remédio que redundará em uma melhoria na qualidade do aprendizado e no atendimento à
população.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Concedo
a palavra à Senadora Heloísa Helena e, a seguir, ao
Senador Ney Suassuna.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, sempre parto do pressuposto de que,
seja no mundo da Física, da Matemática, da Filosoﬁa
ou da Música, seja no mundo das Ciências Exatas,
das Ciências Biológicas ou das Ciências Humanas,
todas as pessoas, mesmo as que não vivenciam uma
determinada área do conhecimento, de alguma forma,
podem opinar, têm o direito de condenar ou acolher
qualquer procedimento feito. Mas é evidente que quem
trabalha na área de saúde sente muito mais na pele a
realidade objetiva do setor saúde no Brasil.
Esta Casa tem muitos médicos: o Senador Tião
Viana, que está presidindo a sessão; o Senador Papaléo; o Senador Antonio Carlos Magalhães; o Senador
Mozarildo, que falou há pouco; O Senador Valadares;
o Senador Augusto Botelho; há várias pessoas.
Como sou enfermeira e professora de Universidade, sei exatamente qual o papel de cada um dos proﬁssionais da área de saúde, e sabemos todos nós qual
o papel da residência, seja médica, seja de enfermagem, seja em qualquer outra área. O médico residente
não é mão-de-obra barata para substituir o proﬁssional
médico. A residência médica tem um caráter especial
e precioso de integração com o futuro exercício da
proﬁssão. Portanto, se a paralisação dos residentes
prejudicou os pobres que iam ao setor público, essa é
a constatação maldita e irresponsável de que os residentes estão sendo utilizados como mão-de-obra para
aquilo que deveria ser de responsabilidade do médico,
que tinha que estar lá no pleno exercício da sua atividade proﬁssional. Isso é realmente muito grave.
E eu, Senador Demóstenes, conheço o setor
público também vivenciando o atendimento nele. Não
é de faz-de-conta, não é de ouvir falar. Não cabe discurso encantador sobre o setor público; sei o que é o
setor público, trabalho nele.
Quando meu ﬁlho foi atropelado aqui em Brasília, foi atendido no setor público, e, quando estava lá,
não havia nem medicação para conter a convulsão do
traumatismo craniano! Não conseguíamos nem fazer a
tomograﬁa, porque ele ﬁcava o tempo todo em convulsão, jorrando sangue para todo canto. Então sei o que
é o setor público. Já fui vítima de problemas relaciona-
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dos a ele. Mas sei que, se não fossem os trabalhadores
desse setor, seria um caos absoluto e total.
Infelizmente, há paralisação. Queríamos nós que
os médicos residentes, pela negociação, pelo argumento, pelas reuniões, não precisassem ter entrado
em paralisação. Quem é que gosta? Nunca ouvi dizer;
ninguém gosta. Aliás, o tempo todo, eles estavam aqui
a nos pressionar para aprovar rápido, porque queriam
voltar ao trabalho logo. Ninguém faz paralisação por
prazer. Ninguém faz paralisação pela perversidade,
diante do ﬁlho da pobreza, que tem como única alternativa o setor público. Infelizmente, quando se faz uma
paralisação, é pela irresponsabilidade e insensibilidade
do Governo. Infelizmente, tivemos a paralisação, e, se
isso não tivesse ocorrido, com certeza, sequer a recomposição inﬂacionária de 30% teria havido.
Portanto, parabenizo todos esses meninos e meninas – permitam-me assim dizê-lo, porque muitos têm
idade para ser meus ﬁlhos. Conheço a competência,
a dedicação, a disciplina em relação ao que fazem no
dia-a-dia. Problema há? Claro! Deve haver irresponsável
lá, como há também, no Congresso Nacional, ladrão,
irresponsável. Portanto, não dá para generalizar nem
para o bem, nem para o mal.
Agora, reconheço a disciplina, a forma como eles
tiveram aqui todo o tempo, pedindo a aprovação e é
nesse sentido que sei o papel que cumpriu a Associação Nacional dos Médicos Residentes. Aqui estão muitos desses proﬁssionais, mulheres e homens, além de
parte da direção, Dr. Paulo, Dr. Aníbal, várias mulheres
e homens, proﬁssionais qualiﬁcados, competentes, disciplinados, comprometidos com os ﬁlhos da pobreza. A
eles não cabe a culpa por esses problemas, de terem
prejudicaram o atendimento. Se não houve atendimento, é a prova concreta, maldita, da irresponsabilidade,
de que eles estão sendo utilizados como mão-de-obra
barata, substituindo a quem efetivamente não poderiam
substituir, que são os proﬁssionais médicos, pagos para
a execução do dia-a-dia do serviço.
Portanto, deixo essas minhas considerações.
Nem seria necessário fazê-las, porque o importante é
votar rápido, mas não poderia ﬁcar calada diante de
colocações aqui feitas.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço à Senadora Heloísa Helena.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
A seguir, ao Senador Papaléo Paes.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, esta é uma causa que o PMDB esposa,
votando a favor e pedindo a todos os seus membros
que votem a favor. Como Líder da Bancada, solicito
que assim seja feito. E por quê?
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Está coberta de razão a Senadora Heloísa Helena, quando diz que, se ﬁcou prejudicado o trabalho,
constata-se que os médicos residentes hoje são a maior
força propulsora, a mola do atendimento da Medicina
nos hospitais públicos.
Senadora Heloísa Helena e Srs. Senadores, com
conhecimento de causa, porque, no grupo das minhas
instituições de ensino, temos escola de Medicina e
veriﬁcamos a diﬁculdade que é a vida de um estudante deste curso. Primeiro, pelo preço da mensalidade,
porque é um curso caro, mas também pelo preço da
bibliograﬁa.
Lembro que estamos fazendo um projeto para
valer a partir de janeiro do ano que vem, o que acho
injusto, porque penso que deveria valer a partir de
agora. Mas o pior é que são por 60 horas semanais.
São muitas horas para um salário relativamente pequeno. Isso signiﬁca que esses jovens passarão semanas como zumbis dentro de um hospital, fazendo
plantão para cima e para baixo, para cumprir essas
horas de trabalho.
Por essa razão, por serem eles hoje a principal
mão-de-obra de todo o sistema público, não só federal,
mas estadual e municipal, já que são as pessoas que
carregam o andor – como se diz na minha terra –, acho
mais do que justo o projeto. O PMDB vai apoiá-lo, mas
acho injusto que ele passe a valer somente a partir de
1º de janeiro e que o valor básico seja de R$1,619 mil,
quando sabemos que o valor da mensalidade uma boa
escola de Medicina não é menos de R$ 2,5 mil.
Por isso, peço a todos os nossos companheiros
do PMDB que votem “sim” a este projeto.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço ao Senador Ney Suassuna.
Com a palavra, o Senador Papaléo Paes, último
orador inscrito.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Tem a palavra V. Exª.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em seguida, Senador Jefferson Péres.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome da Comissão de Constituição, Justiça
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e Cidadania, quero dar parecer favorável à constitucionalidade deste projeto e, ao mesmo tempo, aceitar o
parecer favorável da Comissão de Assuntos Sociais,
lançado pelo Senador Marcelo Crivella. Não há vício
de constitucionalidade e, no mérito, a Comissão também o apóia.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Feita a manifestação do Senador Antonio Carlos
Magalhães, que seguramente abrevia e dá segurança
plena ao encaminhamento legislativo da matéria, concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, neste momento, estamos aqui – alguns Senadores e, principalmente, os ligados à área
da saúde – reconhecendo, na ação dos médicos residentes relacionados ao serviço público federal, uma
ação justa, correta, necessária para que vislumbremos
alguma justiça no reconhecimento do trabalho que essas pessoas prestam nos hospitais públicos.
Digo aos jovens médicos e médicas residentes
que tive a experiência de passar por uma residência
médica. Em 1977, no Município do Rio de Janeiro, fomos obrigados a fazer uma greve para que o Governo
Municipal fosse forçado a reconhecer nossa condição
de trabalhadores e, como tal, tivéssemos nossas carteiras assinadas. Conseguimos por meio de uma greve. Tenho até hoje minha carteira de médico residente
assinada em conseqüência de uma greve. Todos os
que ﬁzemos residência médica constatamos que ﬁcamos um, dois, três, quatro ou cinco anos exercendo a
nossa atividade, depois de formados, procurando cada
vez mais nos aperfeiçoar, nos aprimorar, nos preparar
para, depois de sairmos da residência, exercermos
com responsabilidade e muito conhecimento nossa
atividade médica em hospitais públicos, privados ou
até como proﬁssionais autônomos.
Para sermos médicos residentes temos que fazer uma prova de grande concorrência, como vocês
prestaram. Todos vocês, ao procurarem o serviço de
residência médica, vão atrás de quê? De um bom
ambiente de trabalho, de qualidade nos ensinamentos que vão receber e principalmente de tranqüilidade
para poderem aprender de maneira saudável. O que
acontece? A maioria dos residentes não mora na cidade onde está fazendo residência médica. A maioria dos hospitais não tem moradia para esses médicos. Os médicos residentes acabam tendo de pagar
a sua moradia, o seu vestuário, a sua alimentação e
os seus livros, além de outros gastos em busca de
conhecimento.
O mais grave disso tudo é que vocês, médicos
residentes, que prestam um serviço à instituição onde
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estão fazendo a residência médica, estão lá para aprender e não para se responsabilizar por atos de outros
médicos que estão sendo pagos e que têm a obrigação de orientar cada médico residente.
Por isso, o relatório do Senador Marcelo Crivella
apresenta a grande infelicidade de culpar os médicos
residentes - lamento muito, e isso talvez seja uma ação
do Senador no sentido de agradar o Governo, porque
faz parte da sua Base – e de criticá-los por fazerem
uma paralisação muito justa. Aliás, é uma paralisação que o próprio PT nos ensinou a fazer, porque, na
época em que ﬁzemos a nossa greve, ainda não havia
PT nem greves com eﬁciência, como passou a haver
depois que o PT nos ensinou a fazer.
Então, deixo aqui o meu protesto, como médico e
como conhecedor das atividades do médico residente,
ao relatório do Senador Marcelo Crivella, que culpa os
residentes pela paralisação do atendimento médico
nos hospitais públicos, onde vocês, médicos residentes, não têm nenhuma obrigação de fazer esse tipo de
atendimento. A obrigação é exatamente daqueles que
recebem para estar no staff do serviço, orientando o
trabalho de vocês.
Então, Sr. Presidente, é muito justo.
Parabéns. Continuem assim, porque, daqui a dois
ou três anos, vocês estarão deixando esses hospitais.
Mas, além de deixarem com qualidade de aprendizado, vocês estão preparando um terreno para que os
próximos residentes tenham melhores condições de
aprendizado do que vocês. Mais uma vez, parabéns
a vocês. Continuem trabalhando pela saúde pública
do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço ao Senador Papaléo Paes.
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
Em seguida, ao Senador Romero Jucá, ao Senador Antonio Carlos Valadares e ao Senador José Agripino.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nada
tenho a objetar ao projeto, que me parece justo em relação aos médicos, ao reajuste da bolsa de residência
médica, defasada. Mas não posso me conter de sugerir
ao ilustre Relator que faça uma pequena correção redacional, Sr. Presidente. Eu gostaria que o Relator me
atendesse. No art. 1º, que reproduz o art. 4º da lei em
vigor, há uma cacofonia imperdoável. Esse “por regime
especial” me doeu no ouvido, Sr. Presidente. Se fosse
dito por alguém, por um Senador isoladamente, tudo
bem, mas num texto legal é imperdoável.
Em nome da sofrida, maltratada língua portuguesa, que se corrija isso, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Mesa acata imediatamente a justa retiﬁcação da
língua portuguesa sugerida pelo Senador Jefferson
Péres.
Com a palavra o Senador Romero Jucá, Líder do
Governo no Senado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero registrar também a importância do
projeto e, mais do que isso, falar da tramitação rápida,
urgente que demos aqui no Senado a esta matéria.
Mas há uma questão essencial: além do reajuste
da bolsa que estamos aprovando hoje, é importante
que se continue discutindo a melhoria das condições
de trabalho desses proﬁssionais. Existe uma pauta extensa sobre a questão, não era só o reajuste da bolsa.
A pauta diz respeito não só ao Governo Federal, mas
a Estados e Municípios. E é importante que realmente
se ampliem as condições inclusive de supervisão e de
controle desse trabalho.
Portanto, quero registrar não só a aprovação da
matéria, mas a necessidade de irmos à frente e melhorarmos as condições nos outros aspectos da pauta
dos servidores.
Encaminho favoravelmente o projeto.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço ao Senador Romero Jucá.
Com a palavra o eminente Senador Antonio Carlos Valadares, que falará em nome da Comissão de
Assuntos Sociais do Senado Federal.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já tive oportunidade hoje, na abertura desta sessão, de fazer um
pronunciamento enfocando esse assunto da remuneração dos médicos residentes em todo o Brasil. Demonstrei, com palavras e dados, informações de que
o funcionamento dos hospitais, principalmente os voltados para o atendimento às populações mais pobres,
menos assistidas, depende quase que exclusivamente
do trabalho eﬁciente, devotado dos médicos residentes, cuja atuação, cuja atividade nem sempre foi reconhecida pelas autoridades desta Nação, notadamente num País em que há falta de médicos, há falta de
condições de trabalho e necessidade de melhoria na
estrutura ou na infra-estrutura das casas de saúde e
dos hospitais. Há uma falta de recursos crônica. Apesar da aprovação da PEC 29, que disponibilizou para
a saúde um ﬁnanciamento certo e determinado pelos
Estados, pelos municípios e pela União, as casas de
saúde, os postos e os hospitais realmente reduzem o
seu trabalho e reﬂetem esse trabalho de forma muito
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sacriﬁcada, devido à falta de recursos para melhoria
e eﬁciência dos serviços.
De outro lado, Sr. Presidente, é preciso que nós
nos debrucemos, na próxima legislatura, sobre as
propostas que estão em andamento tanto na Câmara
como no Senado e que se voltam para a regulamentação da PEC nº 29. Fui relator dessa proposta – aprovada por esta Casa, por unanimidade, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e aqui no Plenário
– que obriga Estados e Municípios a darem uma parte
de seus recursos e receitas para o ﬁnanciamento da
saúde, e assim também a União.
Lamentavelmente, muito embora tenhamos aqui
na Casa proposta nesse sentido – que iria, sem dúvida,
acabar com as incertezas, com os desvios de recursos
ou com as divergências existentes entre a equipe econômica do Governo e a área da saúde –, aprovando a
proposta do Senador Tião Viana, certamente afastaríamos muitas das diﬁculdades vivenciadas hoje, em
matéria de recursos, pela área da saúde.
Há anos e anos esta matéria está dormitando
nesta Casa. Vamos tirá-la da gaveta, Sr. Presidente, e
colocá-la em tramitação. Só assim estaremos contribuindo deﬁnitivamente para que o setor Saúde venha
a ter um equilíbrio e possa enfrentar as demandas,
que são grandes, da população, que não tem direito
porque não tem dinheiro para pagar o seguro saúde.
São mais de 120 milhões de brasileiros que dependem do SUS.
De outra forma, Sr. Presidente, tive oportunidade de denunciar várias vezes que os Estados, não os
Municípios, mas os Estados, que são entes mais poderosos da União, estão resistindo a aplicar o percentual deﬁnido em lei, na Carta Magna, que é de 12% de
suas receitas, em favor da Saúde. Além disso, tendo
em vista os critérios de distribuição dos recursos para
os Municípios, quando estes não estão ainda com as
ações básicas integrais em suas mãos, os Estados
retêm os recursos e distribuem-nos a seu bel-prazer,
de acordo com quem manda no Município: se é da sua
corrente, do seu partido, o Governador, então, disponibiliza de forma generosa os recursos do SUS; mas,
se são adversários, recebem em doses homeopáticas
os recursos, cuja gestão seria de direito, atribuição e
competência dos Municípios, em favor de suas populações, principalmente as do interior do Nordeste do
Brasil e das periferias das grandes cidades.
Portanto, Sr. Presidente, cumpre um papel importante o Senado Federal ao aprovar esta matéria.
É um passo decisivo na demonstração inequívoca da
importância daqueles que contribuem com o seu trabalho, com o seu esforço; jovens que chegam das faculdades e vão para os hospitais fazer um treinamento
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visando ao aperfeiçoamento do serviço, para cuidar
de vidas, cuidar de pessoas, de gente que precisa de
assistência médica. Muitas vezes, se não for pela presença do médico residente, aquela pessoa sucumbe
e morre à míngua.
Por isso, o mínimo que se pode fazer por esses
médicos residentes é atender os seus apelos, não
apenas os de aumento da remuneração – o que é um
apelo justo, pois dá decência e dignidade à sua proﬁssão –, mas, acima de tudo, em respeito ao trabalho que empreenderam durante esse movimento, os
apelos no sentido de fortalecer o setor, a começar da
universidade, qualiﬁcando melhor o estudante, dando
melhor remuneração ao professor, fazendo com que
a qualidade do ensino seja aprimorada.
Por essa razão, Sr. Presidente Tião Viana, ao
destacar o trabalho da Câmara dos Deputados, a compreensão do Governo e o trabalho que está sendo feito
no Senado Federal em favor desta causa, gostaria de
enfatizar, mais uma vez, a contribuição inestimável que
deu V. Exª, como grande médico e Senador da República pelo Estado do Acre, por meio de várias ações,
das quais posso destacar duas: a regulamentação da
PEC nº 29, que ﬁnancia os recursos da saúde, e o recente projeto que regulamenta a proﬁssão, o qual se
chama Ato Médico e que amanhã será votado depois
do trabalho eﬁciente realizado pela Senadora Lúcia
Vânia, nossa Relatora. Sou Presidente da Comissão
e, amanhã, estaremos lá. Todas as proﬁssões foram
ouvidas, milhares de pessoas estiveram em audiência
com a Senadora e com a própria Comissão.
V. Exª quebrou pedras para iniciar esse trabalho,
e amanhã, de forma muito democrática, esse projeto
entra em votação. Esperamos de forma consensual
que ele seja aprovado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – É hoje!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – A Comissão de Assuntos Sociais reúnese amanhã às dez horas.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Já há um parecer verbal aqui.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O Senador Antonio Carlos Valadares se refere à Lei
do Ato Médico e não ao projeto dos residentes.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – O projeto dos residentes, vamos votálo agora.
Então, Sr. Presidente, ao destacar o trabalho de
V. Exª, quero neste instante dizer que estou ao lado de
todas as Lideranças, como Líder do PSB, pela votação
favorável desse projeto, para que, de agora por diante,
os médicos residentes sejam considerados não apenas
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uma parcela mínima daqueles que contribuem para o
desenvolvimento da saúde, mas pessoas preponderantes que ajudam o setor saúde no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Agradeço ao Senador Antonio Carlos Valadares, que
expressa a sua posição como Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais, assim como fez o Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, o Senador Antonio Carlos Magalhães.
Com a palavra o Senador José Agripino Maia,
Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores. eu estava vendo aqui atrás, na galeria, uma grande quantidade de pessoas vestidas de
branco, todos jovens – é o traço de união. São médicos
residentes que se deslocaram talvez do seu local de
trabalho, talvez até de outras Estados, para acompanhar a votação desse projeto de lei da Câmara que
está sendo votado em regime de urgência.
A matéria é urgente para eles e é urgente para o Brasil. E nós estamos aqui cumprindo a nossa obrigação.
Esse projeto de lei foi apresentado em regime de
urgência por quê? Porque eles ﬁzeram greve, e a greve
deles ecoou; ecoou porque o trabalho que eles prestam é
importante, fez falta. E o que se pleiteava? O reajuste da
bolsa. O que é o médico residente? O médico residente é
um médico com diploma nas mãos, mas que faz o sétimo
ano, o oitavo ano, de acordo com a sua especialidade,
no hospital com quem a universidade faz convênio. Pode
ser um hospital-escola; pode não ser um hospital-escola.
Os que já estiveram internados em hospitais seguramente tiveram a oportunidade de perceber a importância, a
dedicação, o carinho do médico residente, que, muitas
vezes, é o ombro amigo, a mão amiga do doente que
está no hospital e é atendido pelo médico residente, que
aprende o complemento da sua proﬁssão no exercício
de um ano, dois anos, ou até mais, dentro do hospital,
prestando um serviço a si próprio, ao seu aprendizado,
e prestando um grande serviço ao paciente.
A bolsa que remunera o médico residente, ao longo do tempo, ﬁcou defasada. E a insensibilidade governamental levou a essa greve, como pressão para que o
reajuste acontecesse pela prestação de um serviço cuja
relevância ﬁcou ﬂagrante com a greve. A greve expôs a
face real da importância do trabalho do médico residente
para o paciente. Ele faz um trabalho para o paciente e
exerce o trabalho de aprendizado para si próprio.
É uma coisa que tem que ser alimentada e tratada
com muito carinho. E tanto é que foi objeto de um projeto
de lei que, em regime de urgência, tramitou na Câmara
dos Deputados e que agora tramita no Senado Federal.
Eu, por exemplo, de meu Estado – acredito que V. Exªs
também devem ter sido solicitados por médicos residentes de seus Estados –, recebi telefonema do Dr. Iuri, que
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não conheço, pedindo atenção, a atenção que eu estou
dando, para que a matéria fosse apreciada e votada, a
ﬁm de que os residentes do Rio Grande do Norte, assim
como os do Brasil, tivessem, por meio da aprovação da
matéria, justiça feita a uma atividade importante para eles,
para o hospital, para o paciente e para o País.
O voto do PFL é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O PFL vota “sim”, com a matéria.
Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não mais havendo quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a matéria, por unanimidade, no plenário do Senado Federal.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação ﬁnal ao PLC nº 112, de 2006, que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.227, DE 2006
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Lei da
Câmara nº 112, de 2006 (nº 7.561, de 2006,
na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal do
Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2006 (nº 7.561, de
2006, na casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho
de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico
residente, e revoga dispositivos da Lei nº 10.405, de
9 de janeiro de 2002.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de novembro
de 2006. – Renan Calheiros – Álvaro Dias – Efraim
Morais – Tião Viana.
ANEXO AO PARECER Nº 1.227, DE 2006
Altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho de
1981, que dispõe sobre as atividades do
médico residente, e revoga dispositivos da
Lei nº 10.405, de 9 de janeiro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de
1981, com a seguinte redação:
“Art. 4º Ao médico residente será assegurada bolsa no valor correspondente a

260

35932

Quarta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

R$1.916,45 (mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), em regime
especial de treinamento em serviço de 60
(sessenta) horas semanais.
..................................................... ”(NR)
Art. 2º Esta Lei produzirá efeitos ﬁnanceiros a
partir de 1º de janeiro de 2007.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Ficam revogados os arts. 1º e 2º da Lei nº
10.405, de 9 de janeiro de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Estando a matéria em regime de urgência, passa-se
à imediata apreciação da redação ﬁnal.
Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação ﬁnal.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queriam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Fica, em nome do Senado Federal, com a aprovação da correção da bolsa e das condições de trabalho
dos médicos residentes brasileiros, o reconhecimento
da necessidade e da importância da categoria, hoje
constituída de cerca de 14 mil médicos residentes;
são mais de 150 mil médicos, que já passaram pela
condição de residentes e deram a sua grande contribuição ao aperfeiçoamento do conhecimento médico
e ao País. Fica aqui a homenagem do Senado Federal à categoria.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pois não, Senadora Ideli Salvatti.
Antes, porém, a Presidência propõe ao Plenário
a apreciação, na presente sessão, de três requerimentos de audiência de Comissão e dois de tramitação
conjunta. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 878, DE 2006
(Incluído na pauta com a aquiescência do Plenário.)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 878, de 2006, do Senador Augusto
Botelho, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 25, de 2005, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação.
Votação do requerimento, em turno único.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Educação e, posteriormente, retorna à de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2006
(Incluído na pauta com a aquiescência do Plenário.)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 937, de 2006, do Senador Wellington Salgado, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 217, de 2006, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Educação e, posteriormente, retorna à de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.003, DE 2006
(Incluído na pauta com a aquiescência do Plenário.)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.003, de 2006, do Senador João Batista
Motta, solicitando, nos termos regimentais, a
tramitação conjunta das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 38, de 1999; 86, de 2003;
3, de 2004; e 31, de 2005, por regularem a
mesma matéria.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As Propostas de Emenda à Constituição nºs 38,
de 1999; 86, de 2003; 3, de 2004; e 31, de 2005, passam a tramitar em conjunto e retornam ao exame da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.011, DE 2006
(Incluído na pauta com a aquiescência do Plenário.)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.011, de 2006, do Senador Wellington Salgado, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 79, de 2006, além das Comissões
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constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Educação, seguindo,
posteriormente, às de Constituição, Justiça e Cidadania
e de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2006
(Incluído na pauta com a aquiescência do Plenário.)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.043, de 2006, do Senador Pedro Simon,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 193, de 2006, e 48, de 2005,
por regularem a mesma matéria.
Votação do requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 209, de 2003,
48, de 2005, e 193, de 2006, passam a tramitar em
conjunto, retornam ao exame da Comissão de Assuntos
Econômicos e, posteriormente, vão à de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em votação o Requerimento nº 1.175, de 2006, lido
anteriormente, no expediente da presente sessão.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Pela ordem, a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, com
relação ao PLC nº 51, que busca agilizar o processo
de execução civil nas ações extrajudiciais, o requerimento está assinado por todos os Líderes. Fiz algumas
consultas e entendo que se pudéssemos votá-lo seria
muito bom. Portanto, se não houver manifestação contrária, podíamos fazer a votação do requerimento de
urgência e do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) –
Consulto aos Srs. Líderes se há algum questionamento.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Heráclito
Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
apenas de saber de V. Exª sobre o que tratam esses
requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– É sobre a alteração do Código Civil para processos
de execução e outros assuntos. Essa é a matéria referida pela Senadora Ideli Salvatti. Está com parecer
favorável da CCJ.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Os três
requerimentos são sobre a mesma matéria?
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os requerimentos já foram votados. Ela se refere a
essa matéria que está na pauta para votar em regime
de urgência.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, o PMDB pede que se vote com urgência e
favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O PMDB está de acordo.
Não havendo discordância do Plenário...
Como o PSDB se posiciona sobre a matéria? Senador Eduardo Azeredo, sem objeção? (Pausa.)
Os outros Partidos também, sem objeção? (Pausa.)
Senador Osmar Dias? (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.187, DE 2006
Senhor Presidente
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da
Câmara nº 51, de 2006, altera dispositivos da Lei nº
5.869 de 11.173– Código de Processo Civil– relativos
ao processo de execução
Sala das Sessões,
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2006
(Incluído na pauta nos termos do Requerimento
nº 1.187, de 2006, lido e aprovado nesta oportunidade.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 51, de 2006 (4.497, de 2004,
da Casa de origem) de iniciativa do Presidente
da República, que altera dispositivo da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, relativos ao processo de execução e a outros assuntos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Efraim Morais.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.188, DE 2006
Sr. Presidente,
Requeiro desistência do Requerimento nº 1.016,
de 2006, aprovado na sessão deliberativa ordinária de
21 de novembro de 2006.
Sala das Sessões, de novembro de 2006. – Senador Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em votação o requerimento de retirada do Requerimento nº 1.016, de 2006, de audiência da Comissão
de Assuntos Econômicos.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Efraim Morais.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.228, DE 2006
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o PLC nº 51, de 2006
(PL nº 4.497, de 2004, na origem), que altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil),
relativos ao processo de execução e a outros assuntos.
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Relator: Senador Fernando Bezerra
Relator “ad hoc”: Senador Romero Jucá
I – Relatório
Esta Comissão examina o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 51, de 2006 (PL nº 4.497, de 2004, na
Casa de origem), de autoria do Poder Executivo, que
altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), relativos ao processo
de execução e a outros assuntos.
Composta de sete artigos, a proposição em análise procede a ampla reformulação do Livro II – sobre o
Processo de Execução – do Código de Processo Civil
(CPC), complementando o que vem sendo chamada
de “Reforma do Processo de Execução”, cuja primeira parte já integra o mundo jurídico por força da Lei nº
11.232, de 2006.
Uma noção da envergadura do projeto pode ser
obtida da análise de seus números: modiﬁca, acresce
ou revoga sessenta e oito artigos do CPC, num total
de nada menos que duzentos e sessenta e dois dispositivos, além de alterar o nome de cinco capítulos,
seções e subseções, e revogar mais uma.
Mais: pretende juntamente com a recentíssima
Lei nº 11.232, de 2006, e com a Nova Lei de Falências,
inaugurar um novo marco jurídico para a cobrança de
dívidas no País, favorecendo a concessão de crédito,
estimulando que a riqueza circule e inibindo o famigerado spread bancário.
Com esse espírito, o art. 1º da proposta, em atenção ao 7º da Lei Complementar (LC) nº 95, de 1998,
contém apenas o objeto da lei.
O art. 2º, por seu turno, ora acrescenta, ora modiﬁca os arts. 143, 248, 365, 411, 493, 580, 585, 586,
587, 592, 600, 614, 615-A, 618, 634, 637, 647, 649, 650,
651, 652, 652-A, 655, 655-A, 655-B, 656, 657, 659, 666,
668, 680, 681, 683, 684, 685, 687, 689-A, 690, 690-A,
693, 694, 695, 698, 703, 704, 706, 707, 713, 716, 717,
718, 720, 722, 724, 736, 738, 739, 739-A, 739-B, 740,
745, 745-A, 746 e 791, todos do vigente CPC.
Dentre as referidas modiﬁcações e acréscimos
registrados, vale sublinhar que se alteraram os arts.
580, 586, 587, 592, 614 e 745 tão-somente para adequar as disposições do CPC à Lei nº 11.232, de 2006,
que retirou do clássico procedimento diferido a execução fundada em sentença, que passou a integrar
o processo de conhecimento, no que foi denominado
“cumprimento da sentença”.
Além disso, são dignos de nota, no art. 2º, os
seguintes aspectos inovadores:
i) o aumento dos poderes atribuídos ao
oﬁcial de justiça (arts. 143, inciso V; 652, §
1º; e 680);

NOVEMBRO 2006
Novembro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ii) a outorga de poder ao advogado para
declarar a autenticidade de cópias reprográﬁcas de peças do processo (art. 365, inciso
IV);
iii) a possibilidade, deferida ao exeqüente, de fazer averbar no cartório competente a
existência do processo de execução, para que
a ele se dê ampla publicidade, inviabilizando
futuras alegações de aquisição de boa-fé de
bens do executado (art. 615-A);
iv) o acréscimo de uma nova modalidade
de expropriação dos bens do executado, qual
seja, a alienação por iniciativa particular (art.
647, inciso II);
v) a modiﬁcação das regras de impenhorabilidade referentes ao salário (art. 649, § 3º)
e ao bem de família (art. 650, parágrafo único); neste, admite-se a penhora e a alienação
quando superiores a mil salários mínimos, e,
naquele, a penhora de até quarenta por cento
da parte que exceder vinte salários mínimos;
vi) a atualização da ordem de preferência dos bens que se submetem à penhora
(art. 655);
vii) a instituição da chamada penhora
on-line (art. 655-a, caput e § 1º), já consagrada nas execuções trabalhistas e ﬁscais, que
possibilitará ao juiz requisitar ao banco central
informações sobre a existência de ativos em
nome do executado, podendo, no mesmo ato,
determinar sua indisponibilidade, até o valor
indicado na execução;
viii) a modiﬁcação das regras referentes
à penhora de faturamento de empresas (art.
655-a, § 3º), dispondo que, no novo regime,
será nomeado depositário, com a atribuição
de submeter à aprovação judicial a forma de
efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exeqüente as quantias recebidas, a ﬁm de serem
imputadas no pagamento da dívida;
ix) a consagração da adjudicação e da
alienação por iniciativa particular como formas
preferenciais de expropriação dos bens do
devedor (art. 686, caput), em contraposição
ao regime vigente, em que a hasta pública é
a forma preferencial e as demais são consideradas subsidiárias;
x) a possibilidade de substituição do procedimento da alienação em hasta pública por
alienação na rede mundial de computadores
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(internet), a ser regulamentada pelos tribunais e pelo Conselho da Justiça Federal (art.
689-A);
xi) o estabelecimento de nova disciplina
para os embargos à execução (arts. 736, 738,
739, 739-A, 740, 745 e 745-A), dispensada a
garantia do juízo para o seu manejo e retirando
dele o efeito suspensivo como regra geral;
xii) a criação de uma espécie de moratória, autorizando o executado a depositar trinta
por cento do valor exeqüendo e a requerer o
parcelamento do restante em até seis prestações mensais, quando houver reconhecimento
do crédito estampado no título executivo;
O art. 3º acresce à Seção I (Da penhora, da avaliação e da expropriação de bens) do Capítulo IV (Da
execução por quantia certa contra devedor solvente) do
Livro II (Do processo de execução) do CPC as Subseções VI-A (intitulada “Da Adjudicação”), composta dos
arts. 685-A e 685-B, e VI-B (intitulada “Da alienação por
iniciativa particular”), composta do art. 685-C.
Os propostos arts. 685-A e 685-B trazem as normas necessárias à utilização da adjudicação como
forma preferencial de expropriação de bens do devedor, ﬁxando como parâmetro, entretanto, que o valor
oferecido pelo exeqüente, pelos credores concorrentes
ou detentores de garantia real, pelo cônjuge, descendentes ou ascendentes do executado, não seja inferior
ao da avaliação.
De outra parte, o art. 685-C dá a regência legal
da alienação por iniciativa de particular, autorizando
o exeqüente a solicitar a alienação dos bens penhorados por seus próprios esforços ou por intermédio
de conector credenciado perante a autoridade judiciária. Estabelece, porém, que nesta modalidade de
expropriação o juiz ﬁxará o prazo em que a alienação
deverá ser efetivada, a forma de publicidade, o preço
mínimo, as condições de pagamento, as garantias e a
comissão de corretagem (art. 685-C, § 1º).
O art. 4º tem a singela função de renomear alguns
agrupamentos de artigos do Livro II do CPC, procedendo às devidas alterações nos títulos dos respectivos capítulos, seções e subseções que estão a sofrer
modiﬁcações em razão deste projeto, com a ﬁnalidade
de torná-los expressivos do seu conteúdo. O art. 5º,
nessa mesma esteira, transfere o art. 746 para o Capítulo III do Título III do Livro II do CPC, excluindo-se
o Capítulo IV desse Título.
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O art. 6º contém a cláusula de vigência, determinando a entrada em vigor da proposição após decorridos seis meses da data de sua publicação oﬁcial.
Por ﬁm, o art. 7º determina a revogação dos arts.
714, 715, 787, 788, 789, 790, 684, inciso III, 583, 669,
697, 699, 700, 725, 726, 727, 728, 729, 737 e 744. Dentre as disposições a serem revogadas, encontram-se
as regras de regência da adjudicação de bem imóvel,
da remição de dívidas, da dispensa de avaliação dos
bens de pequeno valor e do usufruto de empresa.
À matéria, foram apresentadas as Emendas nos
1 a 9, todas do Senador Arthur Virgílio.
II – Análise
Nos termos do art. 101, incisos I e II, alínea d,
do Regimento Interno desta Casa, cabe à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania opinar sobre a
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos
temas que lhe são submetidos, bem como, no mérito,
sobre direito processual.
Quanto aos requisitos formais e materiais de
constitucionalidade, nada há a opor ao PLC nº 51, de
2006, tendo em vista que compete privativamente à
União legislar sobre direito processual, a teor do disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal (CF).
Ademais, não há vício de iniciativa, nos termos do art.
61 da Carta Magna.
No que concerne à juridicidade, o projeto se
aﬁgura irretocável, porquanto, I) o meio eleito para o
alcance dos objetivos pretendidos (normatização via
edição de lei) é o adequado; II) a matéria nele vertida
inova no ordenamento jurídico; III) possui o atributo
da generalidade; iv) é consentâneo com os princípios
gerais do Direito; e v) se aﬁgura dotado de potencial
coercitividade.
Quanto à técnica legislativa, em atendimento ao
art. 11, inciso II, alínea f da Lei Complementar nº 95,
de 1998, apresentamos uma emenda com o propósito
de excluir, dos arts. 615-A, § 1º; 637, parágrafo único;
647, inciso X e § 3º; 650, parágrafo único; 652, caput;
652-A, parágrafo único; 656, § 2º; 657, caput; 668,
caput; 686, § 3º; 690, caput e § 1º; 690-A, parágrafo
único; 694, inciso III; 698; 738, caput; 740, caput e parágrafo único; 745-A, caput e § 2º; 746, caput e § 3º a
que se refere o art. 2º, do 685-C, § 3º, a que se refere
o art. 3º, e do art. 6º, todos do PLC nº 51, de 2006, a
representação de prazos e percentuais por meio de
algarismos, deixando, apenas, a composição literal.
Além disso, algumas disposições do CPC que não
sofreram modiﬁcação alguma foram inexplicavelmente
repetidas no projeto, quando a boa técnica legislativa
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recomenda que uma linha pontilhada substitua o texto
que permanecerá inalterado. Referimo-nos ao inciso I
do art. 649, ao caput do art. 703 e ao caput do art. 739.
Há, ainda, com a ﬁnalidade de dar clareza ao texto, a
necessidade de se proceder a ajustes redacionais na
regra hospedada no caput art. 685-C. Apresentamos
emendas para aperfeiçoar a proposição nos termos
mencionados.
De igual modo, estamos apresentando emendas
de cunho eminentemente relacional, a incidir sobre os
arts. 615-A, § 1º; 634, caput; 649, § 1º; 650, parágrafo
único; 651; 652, caput e § 1º; 689-A; 690, §§ 1º e 2º;
693; 718; 722; e 738, § 2º, de maneira não apenas a
tornar mais clara a redação, como também torná-la
mais ajustada à correta terminologia jurídica, substituindo, por exemplo, algumas referências ao “devedor”,
quando, na verdade, a terminologia correta deveria ser
“executado”, pois as relações aventadas nos dispositivos correspondentes são de direito processual e não
de direito material.
Por ﬁm, enxergamos a necessidade de modiﬁcar
a redação dos §§ 3º e 4º do art. 739-A, para torná-los
consentâneos com o espírito da proposição. Isso porque a redação proposta tem como pressuposto a atribuição obrigatória de efeito suspensivo aos embargos
à execução, o que não se veriﬁca por força do caput
do mesmo art. 739-A. Assim, as emendas de redação
que apresentamos tão-somente restabelecem a coerência interna do projeto, e buscam evitar interpretações equivocadas no futuro.
Quanto ao mérito, algumas alterações que revolucionarão o processo de execução civil são dignas de
registro, à medida que reﬂetirão positiva e imediatamente nas relações civis e comerciais celebradas no
dia-a-dia dos brasileiros.
A concessão de maiores poderes ao oﬁcial de
justiça e a outorga de poder para que o próprio advogado declare, para ﬁns processuais, a autenticidade
de cópias reprográﬁcas de peças do processo vêm
em boa hora.
Realmente, não se aﬁgura consentâneo com a
agilidade que se pretende empreender ao moderno
processo civil que, a cada diligência, o oﬁcial de justiça tenha que submeter a descrição fática do que viu e
ouviu ao juiz, para que este lhe dê nova determinação.
O oﬁcial de justiça, como longa manus do magistrado,
deve ter maiores poderes, suﬁcientes para permiti-lo
adotar condutas aptas a contornar embaraços criados
pelo devedor, muito seja mister frisar a sua submissão
à ﬁscalização do juiz.
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Quanto aos novos poderes atribuídos aos advogados, não se trata, propriamente, de uma novidade.
A Lei nº 10.352, de 2001, ao alterar a redação do § 1º
do art. 544 do Código, já havia sido pioneira no tema,
fazendo-o nos seguintes termos: “O agravo de instrumento será instruído com as peças apresentadas pelas
partes, devendo constar obrigatoriamente, sob pena
de não conhecimento, cópias do acórdão recorrido, da
certidão da respectiva intimação, da petição de interposição do recurso denegado, das contra-razões, da
decisão agravada, da certidão da respectiva intimação
e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. As cópias das peças do processo
poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.
É de se dizer, a propósito, que a modiﬁcação legislativa consubstanciada na Lei nº 10.352, de 2001,
assim como a que pretende promover o presente
projeto, veio na esteira do que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) já vinha decidindo no que concerne à necessidade de autenticação de peças levadas
a processos judiciais. Expressiva, nesse sentido, é a
ementa do acórdão dos Embargos de Divergência no
Recurso Especial nº 179.147, julgados pela Corte Especial daquele Tribunal, Relator o Ministro Humberto
Gomes de Barros: “I – Não é lícito ao juiz estabelecer,
para as petições iniciais, requisitos não previstos nos
arts. 282 e 283 do CPC. Por isso, não lhe é permitido
indeferir liminarmente o pedido, ao fundamento de que
as cópias que o instruem carecem de autenticação; II
– O documento ofertado pelo autor presume-se verdadeiro, se o demandado, na resposta, silencia quanto à
autenticidade (CPC, art. 372)”.
Quanto à possibilidade concedida ao exeqüente
pelo art. 615-A, cremos que merece aplausos, pois, ao
permitir que a pendência de processo de execução seja
averbada no cartório competente, dá-se ampla publicidade ao processo, inviabilizando futuras alegações de
que bens do executado foram adquiridos de boa-fé.
Vislumbramos, nas modiﬁcações introduzidas nas
regras de impenhorabilidade referentes ao salário do
executado (art. 649, § 3º e ao bem de família (art. 650,
parágrafo único), uma verdadeira revolução: estamos
rompendo com velhos dogmas, consistentes em considerar o salário e o bem de família, qualquer que seja
o seu valor, absolutamente impenhoráveis.
A fórmula encontrada no projeto, pensamos, terá
o condão de invadir o patrimônio dos grandes devedores que procuram se escusar do cumprimento de suas
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obrigações por meio da cláusula legal de impenhorabilidade do salário e do bem de família.
Dois exemplos podem ilustrar esses pontos. Quanto ao salário, segundo a atual legislação, um devedor
que auﬁra proventos de R$40.000,00 (quarenta mil
reais) por mês não pode ter centavo algum de sua
renda penhorado para pagar, por exemplo, um cheque de R$100,00 (cem reais) que tenha emitido para
pagar compras no mercado do bairro. No exemplo, o
credor, ainda que tenha menor capacidade econômica
que o devedor, terá que amargar o prejuízo, caso não
sejam localizados bens deste suscetíveis de penhora,
sendo vedada, pelas regras atuais, a penhora de parte
do salário devedor. Um despropósito!
Quanto ao bem de família, é possível, por exemplo, que, em virtude da impenhorabilidade, um devedor que viva numa mansão de R$2.000.000,00 (dois
milhões de reais) se furte a satisfazer um crédito de
R$50,00 (cinqüenta reais) estampado num cheque
emitido em favor de um jardineiro que lhe corta a grama uma vez a cada quinze dias.
Essas situações são perfeitamente equacionadas
pelo projeto, sem violações ao direito fundamental da
dignidade da pessoa humana, mediante a autorização
para que seja penhorado até quarenta por cento da
parcela da remuneração que exceder a vinte salários
mínimos, e da parte do bem de família que exceder a
mil salários mínimos.
No mesmo diapasão, a penhora de valores de
propriedade do devedor depositados em instituições
bancárias será, pelo projeto, deveras simpliﬁcado. E
que, ao estender a chamada penhora on-line às cobranças de dívidas decorrentes de relações jurídicas
civis e comerciais, semelhante à disciplina já vigente nas execuções ﬁscais e trabalhistas, o projeto dá
enorme passo no sentido da efetividade do processo
de execução. A partir da transformação deste projeto
em lei, o juiz requisitará ao Banco Central, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a
existência de ativos em nome do executado, podendo,
no mesmo ato, determinar sua indisponibilidade, até o
valor indicado na execução.
Vale sublinhar, ainda, que o projeto aperfeiçoa a
legislação em vigor ao permitir que o devedor requeira
o parcelamento de seu débito em até seis vezes, desde
que abra mão do manejo dos embargos à execução
e, confessando o valor da divida, deposite em juízo o
equivalente a trinta por cento de seu total.
Por ﬁm, são dignas de louvor as iniciativas consistentes em transformar a clássica modalidade de expropriação baseada na hasta pública em forma subsidiária,
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dando-se preferência a formas menos burocráticas,
como a adjudicação do bem do devedor em favor do
credor e a alienação por iniciativa particular (na qual
o credor poderá contratar os serviços de sociedade
empresária especializada para promover a venda do
bem), e a retirada do efeito suspensivo dos embargos
à execução, que tanto contribuía para atrasar a satisfação dos créditos levados a Juízo.
No que tange às nove emendas apresentadas
nesta Comissão, passamos à análise de cada uma
delas.
A Emenda nº 1 objetiva alterar o inciso II do art.
585 do CPC, a ﬁm de tomar desnecessária a assinatura das duas testemunhas no documento particular
assinado pelo devedor, para que seja considerado título executivo extrajudicial.
Nosso parecer é contrário à referida emenda, pois
entendemos que a assinatura das duas testemunhas
se impõe para maior segurança da veracidade do conteúdo e da realidade da transação celebrada.
A Emenda nº 2 incide sobre o inciso III do mesmo art. 585 do CPC, que trata dos títulos executivos
extrajudiciais. Buscam substituir, no texto do projeto,
a redação mediante a qual são considerados títulos
executivos extrajudiciais os contratos garantidos por
hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os
de seguro de vida, a ﬁm de que passem a ser assim
considerados os contratos, em geral, com garantia
real.
Ocorre que os contratos com garantia real não
abrangem as cauções ﬁdejussórias, isto é, aquelas que
tratam de garantias pessoais e não reais, assim como
de igual forma não abrangem os seguros de vida, pois
o direito real de garantia pressupõe sempre uma obrigação subjacente por detrás da garantia, o que não é
o caso dos mencionados contratos de seguro.
Com efeito, somos da opinião de que a redação atual do inciso III do art. 585, dada pelo PLC nº
51, de 2006, propicia maior segurança às relações
jurídicas, pois não exclui as hipóteses acima mencionadas. Por tal razão, concluímos pela rejeição
dessa emenda.
A Emenda nº 3 propõe alterar a gradação dos
bens nomeáveis a penhora de que trata o art. 655 do
CPC, situando os bens imóveis precedentemente aos
veículos de via terrestre, navios e aeronaves, bem
como aos bens móveis em geral; os navios e aeronaves
antes dos bens móveis em geral; os títulos da dívida
pública da União, dos Estados e do Distrito Federal,
com cotação em mercado, antes das ações e quotas
de sociedades empresárias, do percentual sobre o fa-

NOVEMBRO
2006
Novembro de 2006

turamento da empresa do devedor e pedras e metais
preciosos; títulos e valores mobiliários com cotação
em mercado antes de ações e quotas de sociedades
empresárias e de percentual sobre o faturamento da
empresa do devedor.
Além disso, por incorreção quando elaborada a
emenda, foram os títulos da dívida pública da União,
dos Estados e do Distrito Federal, com cotação em
mercado, situados em duas posições concomitantes:
em primeiro lugar, no inciso I, ao lado do dinheiro em
espécie ou em depósito ou aplicação em instituição ﬁnanceira, e no inciso V, isoladamente. Bem assim, notase a existência de erro de redação no texto do aludido
inciso V, que se refere a “títulos da dívida publicados”,
ao invés de “títulos da dívida pública”.
No nosso modo de ver, diferentemente do que
sustenta o ilustre autor desta emenda, a ordem estatuída originalmente no projeto é a que melhor atende aos interesses do exeqüente, pois faz gradação
de bens dos de maior para os de menor liquidez,
como, indiscutivelmente, por exemplo, ao situar os
bens móveis em geral precedentemente aos navios
e aeronaves. Por tais razões, opinamos pela rejeição
desta emenda.
A Emenda nº 4 incide sobre o § 1º do art. 655,
com a redação dada pelo PLC nº 51, de 2006, de forma
a compatibilizá-lo com a Emenda nº 2, já analisada,
que propunha tornar títulos executivos extrajudiciais os
“contratos com garantia real”, em substituição ao texto
do projeto, que se refere aos “contratos garantidos por
hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os de
seguro de vida”, de maneira que a expressão “execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia
ou anticrética” seja também substituída pela expressão
“execução com garantia real”.
Coerentemente com o que opinamos em relação à Emenda nº 2 e considerando, ainda, que a
emenda em comento tem por objetivo compatibilizar o texto desta com o daquela, somos de parecer
contrário à sua aprovação. Aliás, não é por outro
motivo, qual seja, o de manter a sistematização dos
textos legislativos, que o Regimento Interno desta
Casa, em seu art. 230, inciso III, admite a apresentação de emendas que digam respeito a mais de
um dispositivo, desde que se trate “de modiﬁcações
correlatas, de sorte que a aprovação, relativamente
a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros”.
A Emenda nº 5, por sua vez, sugere nova redação para o § 6º do art. 659 do CPC, a que se refere
o PLC nº 51, de 2006, de maneira que, ao invés de
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se dizer que a penhora “de numerário” pode ser feita por meio eletrônico, seja dito que a penhora “dos
bens relacionados no art. 655, I” seja feita do mesmo modo.
Ocorre que os “bens relacionados no art. 655, I”
são justamente o numerário, que é o termo utilizado
para, tecnicamente, expressar o dinheiro em espécie,
ou dinheiro existente e disponível, tal qual a designação de que trata o dispositivo referenciado, que alude
a “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação
em instituição ﬁnanceira”. Dessarte, a alteração proposta é, ao nosso sentir, despicienda, razão pela qual
votamos contrariamente à emenda.
A Emenda nº 6 consiste em propor alteração ao
art. 666, inciso I, do CPC, dispositivo que, diga-se de
passagem, não foi objeto de reforma no âmbito do
PLC nº 51, de 2006.
Seu intuito é o de permitir que o depósito de bens
penhorados seja feito em qualquer instituição ﬁnanceira,
pública ou privada, integrante do Sistema Financeiro
Nacional, designada pelo juiz ou pelo respectivo Tribunal de Justiça, ao invés do que estabelece o texto
vigente do CPC, ao mencionar expressamente o Banco
do Brasil, a Caixa Econômica Federal ou outro banco
qualquer de que o Estado-membro da União possua
mais da metade do capital social integralizado, ou, na
falta de tais estabelecimentos de crédito, ou agências
suas no lugar do depósito, em qualquer estabelecimento de crédito.
Acontece que o depositário, nesses casos, exerce inegavelmente uma função pública, uma vez que
substitui o próprio Estado, ao qual caberia, em tese, a
guarda de bens penhorados. Por essa razão, somos
da opinião de que, nesse particular, deve ser mantido
o texto vigente do CPC, que dá primazia aos bancos
oﬁciais para, só na falta desses, ser realizado o depósito em outro estabelecimento de crédito escolhido
pelo juiz. Ante tais considerações, somos de parecer
contrário à emenda em análise.
A Emenda nº 7 preconiza a manutenção, na sua
essência, do disposto na redação vigente do art. 668
do CPC, segundo o qual a substituição do bem penhorado requerida pelo executado apenas pode ser feita
por dinheiro, a qualquer tempo, antes da arrematação
ou da adjudicação. Procura, assim, o autor da emenda
evitar que seja adotada a redação proposta no projeto
para essa mesma matéria, que permite que a substituição recaia sobre outros bens, tais como imóveis,
móveis, semoventes e créditos, desde que requerida
no prazo de dez dias da intimação da penhora, e não
mais a qualquer tempo.
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Ora, no nosso entender, a redação originalmente proposta é mais consentânea com o espírito do
legislador, que é o de dotar o processo de execução
de meios mais eﬁcazes para a realização do direito
material, sem, contudo, perder de vista o princípio,
já positivado no nosso ordenamento, segundo o qual
a execução deverá ser promovida pelo modo menos
gravoso para o executado (art. 620 do CPC).
Desse modo, queremos crer que o processo de
execução atenderá melhor aos ﬁns a que se destina na
medida em que o executado possa dispor da prerrogativa de substituir o bem penhorado por outro que não
seja necessariamente dinheiro. Por outro lado, como
o prazo previsto para o requerimento da substituição é
de apenas dez dias a contar da intimação da penhora,
diﬁcilmente poderá ocorrer embaraço para a realização
da hasta pública, como chegou a conjecturar o autor
da emenda, em sua justiﬁcação.
Além disso, a emenda propõe a manutenção do
termo “devedor”, ao invés de “executado”, em dissonância com a boa técnica legislativa, uma vez que a
disposição em análise diz respeito ao direito processual, e não ao direito material.
Pelo exposto, opinamos contrariamente à Emenda nº 7.
A Emenda nº 8 incide sobre o § 5º do art. 739A, pretendendo que, nos embargos do executado,
quando o embargo tiver por fundamento o excesso de execução, além da memória do cálculo seja
também apresentado o comprovante do depósito
do valor que o embargante entende correto, sob
pena de rejeição liminar dos embargos ou de não
conhecimento deste fundamento, salvo se o juízo já
estiver garantido.
Ora, se o § 3º do mesmo art. 739-A, em comento, assegura o prosseguimento da execução quanto à
parte restante, quando os embargos disserem respeito
apenas à pane do objeto da execução, não seria lícito
exigir do executado, desde logo, a quitação da parte
incontroversa da dívida, quando os embargos tiverem
por fundamento o excesso de execução, razão pela
qual esta emenda igualmente não pode prosperar, sob
pena de incoerência do sistema.
Por derradeiro, a Emenda nº 9 propõe o acréscimo
de § 7º ao mesmo art. 739-A, que trata dos embargos
do executado, de forma a prever que o exeqüente possa
“levantar de imediato a quantia incontroversa, prosseguindo-se a execução pelo saldo remanescente”.
Não obstante mereça louvor em seu mérito, esta
emenda está eivada do vício de injuridicidade, porquanto carece do caráter inovador do ordenamento
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jurídico, na medida em que o levantamento imediato
da quantia incontroversa já se acha assegurada pelo
§ 3º do mesmo artigo, que assegura o prosseguimento da execução, decorrendo-se daí, naturalmente, a
possibilidade do levantamento da soma depositada,
que outra destinação não tem senão a de realizar o
crédito em execução, razão pela qual opinamos pela
rejeição da emenda.
De qualquer forma, estamos certos de que a aprovação deste projeto representará expressiva melhoria
nas condições de cobrança judicial de dívidas, e que,
ao se juntar com a nova Lei de Falências, da qual fui
relator aqui nesta mesma Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, formará um ambiente jurídico mais
seguro, que repercutirá diretamente tanto no spread
bancário, quanto na ampliação do crédito no Brasil.
III – Voto
Pelos motivos expostos, concluímos pela aprovação do PLC nº 51, de 2006, com as emendas de
redação que se seguem, e pela rejeição das Emendas nos 1 a 9.
EMENDA Nº 1 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Excluam-se da redação dos arts. 600, inciso
IV; 615-A, § 1º; 637, parágrafo único; 647, inciso X e
§ 3º; 650, parágrafo único; 652, caput; 652-A, parágrafo único; 656, § 2º; 657, caput; 668, caput; 680,
caput; 686, § 3º; 690, caput e § 1º; 690-A, parágrafo
único; 694, inciso III; 698; 738, caput; 740, caput e
parágrafo único; 745-A, caput e § 2º; 746, caput e §
3º a que se refere o art. 2º; do 685-C, § 3º, a que se
refere o art. 3º, e do art. 6º, todos do PLC nº 51, de
2006, a representação de prazos e percentuais por
meio de algarismos, deixando apenas sua composição por extenso.
EMENDA Nº 2 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Exclua-se do art. 2º do PLC nº 51, de 2006, o
texto do inciso I do art. 649 do CPC, inserindo-se entre
o caput e o inciso II uma linha pontilhada.
EMENDA Nº 3 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Exclua-se do art. 2º do PLC nº 51, de 2006, o
texto do caput do art. 703 do CPC, substituindo-o por
uma linha pontilhada.
EMENDA Nº 4 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Exclua-se do art. 2º do PLC nº 51, de 2006, o
texto do caput do art. 739 do CPC, substituindo-o por
uma linha pontilhada.
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EMENDA Nº 5 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao § 1º do art. 615-A do Código de Processo Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de
2006, a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
‘Art. 615-A. ...........................................
§ 1º O exeqüente deverá comunicar ao
juízo as averbações efetivadas, no prazo de
dez dias de sua concretização.
............................................................. ”
EMENDA Nº 6 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao caput do art. 634 do Código de Processo Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de
2006, a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
‘Art. 634. Se o fato puder ser prestado
por terceiro, é lícito ao juiz, a requerimento
do exeqüente, decidir que aquele o realize à
custa do executado.
..................................................... (NR)
............................................................. ”
EMENDA Nº 7 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao § 1º do art. 649 do Código de Processo
Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de 2006,
a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
‘Art. 649. ...............................................
§ 1º A impenhorabilidade não é oponível
à cobrança do crédito concedido para a aquisição do próprio bem.
..................................................... (NR)
............................................................ ”
EMENDA Nº 8 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao parágrafo único do art. 650 do Código
de Processo Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº
51, de 2006, a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
‘Art. 650. ...............................................
Parágrafo único. Também pode ser penhorado o imóvel considerado bem de família,
se de valor superior a mil salários mínimos,
caso em que, apurado o valor em dinheiro,
a quantia até aquele limite será entregue ao
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executado, sob cláusula de impenhorabilidade. (NR)
............................................................. ”
EMENDA Nº 9 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao art. 651 do Código de Processo Civil,
a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de 2006, a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
“Art. 651. Antes de adjudicados ou alienados os bens, pode o executado, a todo tempo,
remir a execução, pagando ou consignando a
importância atualizada da dívida, mais juros,
custas e honorários advocatícios. (NR)
............................................................ ’”
EMENDA Nº 10 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao caput do art. 652 do Código de Processo Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de
2006, a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
‘Art. 652. O executado será citado para,
no prazo de três dias, efetuar o pagamento
da dívida.
..................................................... (NR)
............................................................ ’”
EMENDA Nº 11 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao § 1º do art. 652 do Código de Processo
Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de 2006,
a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
‘Art. 652. ...............................................
§ 1º Não efetuando o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oﬁcial de
justiça procederá, de imediato, à penhora de
bens e à sua avaliação, lavrando o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma
oportunidade, o executado.
..................................................... (NR)
............................................................ ’”
EMENDA Nº 12 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao caput do art. 685-C do Código de Processo Civil, a que se refere o art. 3º do PLC nº 51, de
2006, a seguinte redação:
“Art. 3º ..................................................
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..............................................................
‘Art. 685-C. Não realizada a adjudicação
dos bens penhorados, o exeqüente pode requerer sejam eles alienados por sua própria
iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária.
............................................................ ’”
EMENDA Nº 13 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao parágrafo único do art. 689-A do Código de Processo Civil, a que se refere o art. 2º do PLC
nº 51, de 2006, a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
‘Art. 689-A. ...........................................
Parágrafo único. O Conselho da Justiça
Federal e os Tribunais de Justiça, no âmbito
das suas respectivas competências, regulamentarão esta modalidade de alienação, atendendo aos requisitos de ampla publicidade,
autenticidade e segurança, com observância
das regras estabelecidas na legislação sobre
certiﬁcação digital.
............................................................ ”
EMENDA Nº 14 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao § 1º do art. 690 do Código de Processo
Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de 2006,
a seguinte redação:
“Art. 2º ...................................................
..............................................................
Art. 690. ................................................
§ 1º Tratando-se de bem imóvel, quem
estiver interessado em adquiri-lo em prestações poderá apresentar por escrito sua proposta, nunca inferior à avaliação, com oferta
de pelo menos trinta por cento à vista, sendo
o restante garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel.
..................................................... (NR)
............................................................. ”
EMENDA Nº 15 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao § 2º do art. 690 do Código de Processo
Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de 2006,
a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
‘Art. 690. ...............................................
..............................................................
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§ 2º As propostas pra aquisição em prestações, que serão juntadas aos autos, indicarão o prazo, a modalidade e as condições de
pagamento do saldo.
..................................................... (NR)
............................................................. ”
EMENDA Nº 16 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao art. 693 do Código de Processo Civil,
a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de 2006, a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
‘Art. 693. A arrematação constará de
auto que será lavrado de imediato, nele mencionadas as condições pelas quais foi alienado o bem.
Parágrafo único. A ordem de entrega
do bem imóvel ou a carta de arrematação do
bem imóvel será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo
arrematante. (NR)
............................................................. ”
EMENDA Nº17 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao art. 718 do Código de Processo Civil,
a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de 2006, a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
“Art. 718. O usufruto tem eﬁcácia, assim
em relação ao executado como a terceiros, a
partir da publicação da decisão que o conceda. (NR)
............................................................. ”
EMENDA Nº 18 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao caput do art. 722 do Código de Processo Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de
2006, a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
‘Art. 722. Ouvido o executado, o juiz nomeará perito para avaliar os frutos e rendimentos do bem e calcular o tempo necessário para
o pagamento da dívida.
..................................................... (NR)
............................................................. ”
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EMENDA Nº 19 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao § 2º do art. 738 do Código de Processo
Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº 51, de 2006,
a seguinte redação:
“Art. 2º .................................................
..............................................................
“Art. 738. ..............................................
..............................................................
§ 2º Nas execuções por carta precatória,
a citação do executado será imediatamente
comunicada pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, inclusive por meios eletrônicos, contando-se o prazo para embargos a partir da
juntada aos autos de tal comunicação.
..................................................... (NR)
............................................................. ‘
EMENDA Nº 20 – CCJ (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao § 3º do art. 739–A do Código de Processo Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº 51,
de 2006, a seguinte redação:
“Art. 2º .................................................
..............................................................
“Art. 739–A. ..........................................
..............................................................
§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a
parte do objeto da execução, essa prosseguirá
quanto à parte restante.
.............................................................“
EMENDA Nº 21 – CCI (DE REDAÇÃO)
Dê-se ao § 4º do art. 739–A do Código de Processo Civil, a que se refere o art. 2º do PLC nº 51,
de 2006, a seguinte redação:
“Art. 2º .................................................
..............................................................
“Art. 739–A ...........................................
..............................................................
§ 4º A concessão de efeito suspensivo
aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os
que não embargaram, quando o respectivo
fundamento disser respeito exclusivamente
ao embargante.
.............................................................“
Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. –
Fernando Bezerra, Presidente – Waldir Raupp, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O parecer é favorável ao Projeto, com as Emendas
nºs 1 a 21, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, de redação, que apresenta.
Poderão ser oferecidas emendas à proposição
até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 a 21, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de
redação.
Com relação à Emenda nº 1 – CCJ, o entendimento da Mesa, nos termos da Lei Complementar nº 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001,
é no sentido de que citação numérica ou percentual em
norma federal seja grafada por extenso e entre parênteses, após a graﬁa do numeral, em obediência à alínea f
do inciso II do art. 11, parte ﬁnal da referida Lei.
Em votação as Emendas de nºs 1 a 21 – CCJ,
de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT
– AC) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação ﬁnal ao PLC nº 51, de
2006, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Efraim Morais.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.229, DE 2006
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2006 (nº 4.497, de 2004, na
Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2006 (nº 4.497,
de 2004, na Casa de origem), que altera dispositivos
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, relativos ao processo de execução e a
outros assuntos, consolidando as Emendas de redação, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovadas pelo Plenário.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.229, DE 2006
Redação ﬁnal do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2006 (nº 4.497, de 2004, na
Casa de origem
Altera dispositivos da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, relativos ao processo de execução e
a outros assuntos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativos
ao processo de execução e dá outras providências.
Art. 2º A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
– Código de Processo Civil, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 143. ..............................................
..............................................................
V – efetuar avaliações.” (NR)
“Art. 238. ..............................................
Parágrafo único. Presumem-se válidas
as comunicações e intimações dirigidas ao
endereço residencial ou proﬁssional declinado
na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às panes atualizar o respectivo endereço
sempre que houver modiﬁcação temporária ou
deﬁnitiva.”(NR)
“Art. 365. ..............................................
..............................................................
IV – as cópias reprográﬁcas de peças do
próprio processo judicial declaradas autênticas
pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a
autenticidade.” (NR)
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“Art. 411. ..............................................
..............................................................
IV – os ministros do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do
Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior
Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e
do Tribunal de Contas da União;
.................................................... ”(NR)
“Art. 493. ..............................................
I – no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma dos seus
regimentos internos;
.................................................... ”(NR)
“Art. 580. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação
ceda, líquida e exigível, consubstanciada em
título executivo.
Parágrafo único. (revogado).” (NR)
“Art. 583. (Revogado).”
“Art. 585. ..............................................
..............................................................
III – os contratos garantidos por hipoteca,
penhor, anticrese e caução, bem como os de
seguro de vida;
IV – o crédito decorrente de foro e laudêmio;
V – o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem
como de encargos acessórios, tais como taxas
e despesas de condomínio;
VI – o crédito de serventuário de justiça,
de perito, de intérprete, ou de tradutor, quando
as custas, emolumentos ou honorários forem
aprovados por decisão judicial;
VII – a certidão de divida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;
VIII – todos os demais títulos a que, por
disposição expressa, a lei atribuir força executiva.
.................................................... ”(NR)
“Art. 586. A execução para cobrança de
crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação ceda, líquida e exigível.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).”(NR)
“Art. 587. É deﬁnitiva a execução fundada em título extrajudicial; é provisória enquanto pendente apelação da sentença de
improcedência dos embargos do executado,
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quando recebidos com efeito suspensivo (art.
739).”(NR)
“Art. 592. ..............................................
I – do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou
obrigação reipersecutória;
.................................................... ”(NR)
“Art. 600. Considera-se atentatório à dignidade da Justiça o ato do executado que:
..............................................................
IV – intimado, não indica ao juiz, em 5
(cinco) dias, quais são e onde se encontram
os bens sujeitos à penhora e seus respectivos
valores.” (NR)
“Art. 614. ..............................................
I – com o título executivo extrajudicial;
.................................................... ”(NR)
“Art. 615–A. O exeqüente poderá, no ato
da distribuição, obter certidão comprobatória
do ajuizamento da execução, com identiﬁcação das partes e valor da causa, para ﬁns de
averbação no registro de imóveis, registro de
veículos ou registro de outros bens sujeitos à
penhora ou arresto.
§ 1º O exeqüente deverá comunicar ao
juízo as averbações efetivadas, no prazo de
10 (dez) dias de sua concretização.
§ 2º Formalizada penhora sobre bens
suﬁcientes para cobrir o valor da dívida, será
determinado o cancelamento das averbações
de que trata este artigo relativas àqueles que
não tenham sido penhorados.
§ 3º Presume-se em fraude à execução
a alienação ou oneração de bens efetuada
após a averbação (art. 593).
§ 4º O exeqüente que promover averbação manifestamente indevida indenizará
a pane contrária, nos termos do § 2º do art.
18 desta Lei, processando-se o incidente em
autos apartados.
§ 5º Os tribunais poderão expedir instruções sobre o cumprimento deste artigo.”
“Art. 618. ..............................................
I – se o título executivo extrajudicial não
corresponder a obrigação ceda, liquida e exigível (art. 586);
.................................................... ”(NR)
“Art. 634. Se o fato puder ser prestado
por terceiro, é lícito ao juiz, a requerimento
do exeqüente, decidir que aquele o realize à
custa do executado.
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Parágrafo único. O exeqüente adiantará
as quantias previstas na proposta que, ouvidas
as partes, o juiz houver aprovado.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º (Revogado).
§ 4º (Revogado).
§ 5º (Revogado).
§ 6º (Revogado).
§ 7º (Revogado).” (NR)
“Art. 637. ..............................................
Parágrafo único. O direito de preferência
será exercido no prazo de 5 (cinco) dias, contados da apresentação da proposta pelo terceiro
(art. 634, parágrafo único).” (NR)
“Art. 647. ..............................................
I – na adjudicação em favor do exeqüente ou das pessoas indicadas no § 2º do art.
685–A desta Lei;
II – na alienação por iniciativa particular;
III – na alienação em hasta pública;
IV – no usufruto de bem móvel ou imóvel.” (NR)
“Art. 649. ..............................................
..............................................................
II – os móveis, pertences e utilidades
domésticas que guarnecem a residência do
executado, salvo os de elevado valor ou que
ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;
III – os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de
elevado valor;
IV – os vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de proﬁssional liberal, observado
o disposto no § 3º deste artigo;
V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros
bens móveis necessários ou úteis ao exercício
de qualquer proﬁssão;
VI – o seguro de vida;
VII – os materiais necessários para obras
em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
VIII – a pequena propriedade rural, assim deﬁnida em lei, desde que trabalhada
pela família;
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IX – os recursos públicos recebidos por
instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;
X – até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos, a quantia depositada em caderneta
de poupança.
§ 1º A impenhorabilidade não é oponível
à cobrança do crédito concedido para a aquisição do próprio bem.
§ 2º O disposto no inciso IV do capta
deste artigo não se aplica no caso de penhora
para pagamento de prestação alimentícia.
§ 3º Na hipótese do inciso IV do caput
deste artigo, será considerado penhorável até
40% (quarenta por cento) do total recebido
mensalmente acima de 20 (vinte) salários mínimos, calculados após efetuados os descontos
de imposto de renda retido na fonte, contribuição previdenciária oﬁcial e outros descontos
compulsórios.” (NR)
“Art. 650. Podem ser penhorados, à falta
de outros bens, os frutos e rendimentos dos
bens inalienáveis, salvo se destinados á satisfação de prestação alimentícia.
Parágrafo único. Também pode ser penhorado o imóvel considerado bem de família, se de valor superior a 1000 (mil) salários
mínimos, caso em que, apurado o valor em
dinheiro, a quantia até aquele limite será entregue ao executado, sob cláusula de impenhorabilidade.” (NR)
“Art. 651. Antes de adjudicados ou alienados os bens, pode o executado, a todo tempo,
remir a execução, pagando ou consignando a
importância atualizada da dívida, mais juros,
custas e honorários advocatícios.” (NR)
“Art. 652. O executado será citado para,
no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida.
§ 1º Não efetuado o pagamento, munido
da segunda via do mandado, o oﬁcial de justiça
procederá de imediato à penhora de bens e a
sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.
§ 2º O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados (art.
655).
§ 3º O juiz poderá, de oﬁcio ou a requerimento do exeqüente, determinar, a qualquer
tempo, a intimação do executado para indicar
bens passíveis de penhora.
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§ 4º A intimação do executado far-se-á
na pessoa de seu advogado; não o tendo, será
intimado pessoalmente.
§ 5º Se não localizar o executado para
intimá-lo da penhora, o oﬁcial certiﬁcará detalhadamente as diligências realizadas, caso
em que o juiz poderá dispensar a intimação ou
determinará novas diligências.” (NR)
“Art. 652–A. Ao despachar a inicial, o juiz
ﬁxará, de plano, os honorários de advogado a
serem pagos pelo executado (art. 2º , § 4º ).
Parágrafo único. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba
honorária será reduzida pela metade.”
“Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I – dinheiro, em espécie ou em depósito
ou aplicação em instituição ﬁnanceira;
II – veículos de via terrestre;
III – bens móveis em geral;
IV – bens imóveis;
V – navios e aeronaves;
VI – ações e quotas de sociedades empresárias;
VII – percentual do faturamento de empresa devedora;
VIII – pedras e metais preciosos;
IX – títulos da dívida pública da União,
Estados e Distrito Federal com cotação em
mercado;
X – títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
XI – outros direitos.
§ 1º Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética,
a penhora recairá, preferencialmente, sobre a
coisa dada em garantia; se a coisa pertencer
a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora.
§ 2º Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do executado.” (NR)
“Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de
dinheiro em depósito ou aplicação ﬁnanceira,
o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico,
informações sobre a existência de ativos em
nome do executado, podendo no mesmo ato
determinar sua indisponibilidade, até o valor
indicado na execução.
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§ 1º As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o
valor indicado na execução.
§ 2º Compete ao executado comprovar
que as quantias depositadas em conta corrente
referem-se à hipótese do inciso IV do caput
do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas
de outra forma de impenhorabilidade.
§ 3º Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será nomeado
depositário, com a atribuição de submeter à
aprovação judicial a forma de efetivação da
constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exeqüente as quantias recebidas, a ﬁm de serem imputadas no
pagamento da dívida.”
“Art. 655-B. Tratando-se de penhora em
bem indivisível, a meação do cônjuge alheio
à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”
“Art. 656. A parte poderá requerer a substituição da penhora:
I – se não obedecer à ordem legal;
II – se não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o
pagamento;
III – se, havendo bens no foro da execução, outros houver sido penhorados;
IV – se, havendo bens livres, a penhora
houver recaído sobre bens já penhorados ou
objeto de gravame;
V – se incidir sobre bens de baixa liquidez;
VI – se fracassar a tentativa de alienação
judicial do bem; ou
VII – se o devedor não indicar o valor
dos bens ou omitir qualquer das indicações a
que se referem os incisos I a IV do parágrafo
único do art. 668 desta Lei.
§ 1º É dever do executado (art. 600),
no prazo ﬁxado pelo juiz, indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir
a prova de sua propriedade e, se for o caso,
certidão negativa de ônus, bem como absterse de qualquer atitude que diﬁculte ou embarace a realização da penhora (art. 14, parágrafo único).
§ 2º A penhora pode ser substituída por
ﬁança bancária ou seguro garantia judicial, em
valor não inferior ao do débito constante da
inicial, mais 30% (trinta por cento).

276

35948

Quarta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 3º O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira
com a expressa anuência do cônjuge.” (NR)
“Art. 657. Ouvida em 3 (três) dias a parte
contrária, se os bens inicialmente penhorados
(art. 652) forem substituídos por outros, lavrarse-á o respectivo termo.
Parágrafo único. O juiz decidirá de plano
quaisquer questões suscitadas.” (NR)
“Art. 659. A penhora deverá incidir em
tantos bens quantos bastem para o pagamento
do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios.
§ 1º Efetuar-se-á a penhora onde quer
que se encontrem os bens, ainda que sob a
posse, detenção ou guarda de terceiros.
..............................................................
§ 4º A penhora de bens imóveis realizarse-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata
intimação do executado (art. 652, § 4º ), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação
no ofício imobiliário, mediante a apresentação
de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial.
..............................................................
§ 6º Obedecidas as normas de segurança que forem instituídas, sob critérios uniformes, pelos Tribunais, a penhora de numerário
e as averbações de penhoras de bens imóveis
e móveis podem ser realizadas por meios eletrônicos.” (NR)
“Art. 666. Os bens penhorados serão
preferencialmente depositados:
..............................................................
III – em mãos de depositário particular,
os demais bens.
§ 1º Com a expressa anuência do exeqüente ou nos casos de difícil remoção, os
bens poderão ser depositados em poder do
executado.
§ 2º As jóias, pedras e objetos preciosos
deverão ser depositados com registro do valor
estimado de resgate.
§ 3º A prisão de depositário judicial inﬁel
será decretada no próprio processo, independentemente de ação de depósito.” (NR)
“Art. 668. O executado pode, no prazo
de 10 (dez) dias após intimado da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado,
desde que comprove cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente
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e será menos onerosa para ele devedor (art.
17, incisos IV e VI, e art. 620).
Parágrafo único. Na hipótese prevista
neste artigo, ao executado incumbe:
I – quanto aos bens imóveis, indicar as
respectivas matrículas e registros, situá-los e
mencionar as divisas e confrontações;
II – quanto aos móveis, particularizar o
estado e o lugar em que se encontram;
III – quanto aos semoventes, especiﬁcálos, indicando o número de cabeças e o imóvel
em que se encontram;
IV – quanto aos créditos, identiﬁcar o
devedor e qualiﬁcá-lo, descrevendo a origem
da dívida, o título que a representa e a data
do vencimento; e
V – atribuir valor aos bens indicados à
penhora.” (NR)
“Art. 669. (Revogado).”
“Art. 680. A avaliação será feita pelo oﬁcial
de justiça (art. 652), ressalvada a aceitação do
valor estimado pelo executado (art. 668, parágrafo único, inciso V); caso sejam necessários
conhecimentos especializados, o juiz nomeará
avaliador, ﬁxando-lhe prazo não superior a 10
(dez) dias para entrega do laudo.” (NR)
“Art. 681. O laudo da avaliação integrará
o auto de penhora ou, em caso de perícia (art.
680), será apresentado no prazo ﬁxado pelo
juiz, devendo conter:
..............................................................
Parágrafo único. Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, o avaliador, tendo
em conta o crédito reclamado, o avaliará em
partes, sugerindo os possíveis desmembramentos.” (NR)
“Art. 683. E admitida nova avaliação quando:
I – qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação
ou dolo do avaliador;
II – se veriﬁcar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no
valor do bem; ou
III – houver fundada dúvida sobre o valor
atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único,
inciso V).” (NR)
“Art. 684. ..............................................
I – o exeqüente aceitar a estimativa feita pelo executado (art. 668, parágrafo único,
inciso V);
..............................................................
III – (revogado).” (NR)
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“Art. 685. ..............................................
..............................................................
Parágrafo único. Uma vez cumpridas essas providências, o juiz dará início aos atos de
expropriação de bens.” (NR)
“Art. 686. Não requerida a adjudicação
e não realizada a alienação particular do bem
penhorado, será expedido o edital de hasta
pública, que conterá:
I – a descrição do bem penhorado, com
suas características e, tratando-se de imóvel,
a situação e divisas, com remissão à matricula
e aos registros;
..............................................................
IV – o dia e a hora de realização da praça, se bem imóvel, ou o local, dia e hora de
realização do leilão, se bem móvel;
..............................................................
§ 3º Quando o valor dos bens penhorados não exceder 60 (sessenta) vezes o valor
do salário mínimo vigente na data da avaliação, será dispensada a publicação de editais;
nesse caso, o preço da arrematação não será
inferior ao da avaliação.” (NR)
“Art. 687. ..............................................
..............................................................
§ 2º Atendendo ao valor dos bens e às
condições da comarca, o juiz poderá alterar a
forma e a freqüência da publicidade na imprensa, mandar divulgar avisos em emissora local
e adotar outras providências tendentes a mais
ampla publicidade da alienação, inclusive recorrendo a meios eletrônicos de divulgação.
..............................................................
§ 5º O executado terá ciência do dia, hora
e local da alienação judicial por intermédio de
seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por meio de mandado, cada
registrada, edital ou outro meio idôneo.” (NR)
“Art. 689-A. O procedimento previsto nos
arts. 686 a 689 poderá ser substituído, a requerimento do exeqüente, por alienação realizada
por meio da rede mundial de computadores,
com uso de páginas virtuais criadas pelos Tribunais ou por entidades públicas ou privadas
em convênio com eles ﬁrmado.
Parágrafo único. O Conselho da Justiça
Federal e os Tribunais de Justiça, no âmbito
das suas respectivas competências, regulamentarão esta modalidade de alienação, atendendo aos requisitos de ampla publicidade,
autenticidade e segurança, com observância
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das regras estabelecidas na legislação sobre
certiﬁcação digital.”
“Art. 690. A arrematação far-se-á mediante o pagamento imediato do preço pelo
arrematante ou, no prazo de até 15 (quinze)
dias, mediante caução.
§ 1º Tratando-se de bem imóvel, quem
estiver interessado em adquiri-lo em prestações poderá apresentar por escrito sua proposta, nunca inferior à avaliação, com oferta
de pelo menos 30% (trinta por cento) à vista,
sendo o restante garantido por hipoteca sobre
o próprio imóvel.
I – (revogado).
II – (revogado).
III –(revogado).
§ 2º As propostas para aquisição em
prestações, que serão juntadas aos autos, indicarão o prazo, a modalidade e as condições
de pagamento do saldo.
§ 3º o juiz decidirá por ocasião da praça, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais
conveniente.
§ 4º No caso de arrematação a prazo, os
pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exeqüente até o limite de seu crédito, e
os subseqüentes ao executado.” (NR)
“Art. 690–A. É admitido a lançar todo
aquele que estiver na livre administração de
seus bens, com exceção:
I – dos tutores, curadores, testamenteiros, administradores, síndicos ou liquidantes,
quanto aos bens conﬁados a sua guarda e
responsabilidade;
II – dos mandatários, quanto aos bens
de cuja administração ou alienação estejam
encarregadas;
III – do juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão e demais
servidores e auxiliares da Justiça.
Parágrafo único. O exeqüente se vier a
arrematar os bens, não estará obrigado a exibir o preço; mas, se o valor dos bens exceder
o seu crédito, depositará, dentro de 3 (três)
dias, a diferença, sob pena de ser tomada sem
efeito a arrematação e, neste caso, os bens
serão levados a nova praça ou leilão à custa
do exeqüente.”
“Art. 693. A arrematação constará de
auto que será lavrado de imediato, nele mencionadas as condições pelas quais foi alienado o bem.
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Parágrafo único. A ordem de entrega
do bem móvel ou a carta de arrematação do
bem imóvel será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo
arrematante.”(NR)
“Art. 694. Assinado o auto pelo juiz, pelo
arrematante e pelo serventuário da justiça ou
leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham
a ser julgados procedentes os embargos do
executado.
§ 1º A arrematação poderá, no entanto,
ser tomada sem efeito:
I – por vicio de nulidade;
II – se não for pago o preço ou se não
for prestada a caução;
III – quando o arrematante provar, nos
5 (cinco) dias seguintes, a existência de ônus
real ou de gravame (art. 686, inciso V) não
mencionado no edital;
IV – a requerimento do arrematante, na
hipótese de embargos à arrematação (art.
746, §§ 1º e 2º );
V – quando realizada por preço vil (art.
692);
VI – nos casos previstos neste Código
(art. 698).
§ 2º No caso de procedência dos embargos, o executado terá direito a haver do
exeqüente o valor por este recebido como
produto da arrematação; caso inferior ao valor do bem, haverá do exeqüente também a
diferença.” (NR)
“Art. 695. Se o arrematante ou seu ﬁador
não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz
impor-lhe-á, em favor do exeqüente, a perda
da caução, voltando os bens a nova praça ou
leilão, dos quais não serão admitidos a participar o arrematante e o ﬁador remissos.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º (Revogado)”. (NR)
“Art. 697. (Revogado).”
“Art. 698. Não se efetuará a adjudicação
ou alienação de bem do executado sem que
da execução seja cientiﬁcado, por qualquer
modo idôneo e com pelo menos 10 (dez) dias
de antecedência, o senhorio direto, o credor
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer
modo parte na execução.” (NR)
“Art. 699. (Revogado).”
“Art. 700. (Revogado).”
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“Art. 703. ..............................................
I – a descrição do imóvel, com remissão
à sua matrícula e registros;
II – a cópia do auto de arrematação; e
III – a prova de quitação do imposto de
transmissão.
IV – (revogado)”. (NR)
“Art. 704. Ressalvados os casos de alienação de bens imóveis e aqueles de atribuição de corretores da Bolsa de Valores, todos
os demais bens serão alienados em leilão
público.” (NR)
“Art. 706. O leiloeiro público será indicado
pelo exeqüente”.(NR)
“Art. 707. Efetuado o leilão, lavrar-se-á o
auto, que poderá abranger bens penhorados
em mais de uma execução, expedindo-se, se
necessário, ordem judicial de entrega ao arrematante.” (NR)
“Art. 713. Findo o debate, o juiz decidirá.” (NR)
“Art. 714. (Revogado).”
Art. 715. (Revogado).”
“Art. 716. O juiz pode conceder ao exeqüente o usufruto de móvel ou imóvel, quando
o reputar menos gravoso ao executado e eﬁciente para o recebimento do crédito.” (NR)
“Art. 717. Decretado o usufruto, perde o
executado o gozo do móvel ou imóvel, até que
o exeqüente seja pago do principal, juros, custas e honorários advocatícios.” (NR)
“Art. 718. O usufruto tem eﬁcácia, assim
em relação ao executado como a terceiros, a
partir da publicação da decisão que o conceda.” (NR)
“Art. 720. Quando o usufruto recair sobre
o quinhão do condômino na co-propriedade, o
administrador exercerá os direitos que cabiam
ao executado.” (NR)
“Art. 722. Ouvido o executado, o juiz nomeará perito para avaliar os frutos e rendimentos do bem e calcular o tempo necessário para
o pagamento da dívida.
I – (revogado).
II – (revogado).
§ 1º Após a manifestação das partes
sobre o laudo, proferirá o juiz decisão; caso
deferido o usufruto de imóvel, ordenará a expedição de cada para averbação no respectivo registro.
§ 2º Constarão da cada a identiﬁcação do
imóvel e cópias do laudo e da decisão.
§ 3º (revogado).” (NR)
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“Art. 724. O exeqüente usufrutuário poderá celebrar locação do móvel ou imóvel,
ouvido o executado.
Parágrafo único. Havendo discordância,
o juiz decidirá a melhor forma de exercício do
usufruto.” (NR)
“Art. 725. (Revogado).”
“Art. 726. (Revogado).”
“Art. 727. (Revogado).”
“Art. 728. (Revogado).”
“Art. 729. (Revogado).”
“Art. 736. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá
opor-se à execução por meio de embargos.
Parágrafo único. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e instruídos com cópias
(art. 544, § 1º, in ﬁne) das peças processuais
relevantes.” (NR)
“Art. 737. (Revogado).”
“Art. 738. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da data da juntada aos autos do mandado de
citação.
I – (revogado).
II – (revogado).
III – (revogado).
IV – (revogado).
§ 1º Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado
citatório, salvo tratando-se de cônjuges.
§ 2º Nas execuções por cada precatória,
a citação do executado será imediatamente
comunicada pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, inclusive por meios eletrônicos, contando-se o prazo para embargos a partir da
juntada aos autos de tal comunicação.
§ 3º Aos embargos do executado não se
aplica o disposto no art. 191 desta Lei.” (NR)
“Art. 739. ..............................................
I – quando intempestivos;
II – quando inepta a petição (art. 295); ou
III – quando manifestamente protelatórios.
§ 1º (Revogado).
§ 2º (Revogado).
§ 3º (Revogado).” (NR)
“Art. 739-A. Os embargos do executado
não terão efeito suspensivo.
§ 1º O juiz poderá, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos quando, sendo relevantes seus fun-
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damentos, o prosseguimento da execução
manifestamente possa causar ao executado
grave dano de difícil ou incerta reparação, e
desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suﬁcientes.
§ 2º A decisão relativa aos efeitos dos
embargos poderá, a requerimento da parte,
ser modiﬁcada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, cessando as
circunstâncias que a motivaram.
§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído
aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, essa prosseguirá
quanto à parte restante.
§ 4º A concessão de efeito suspensivo
aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os
que não embargaram, quando o respectivo
fundamento disser respeito exclusivamente
ao embargante.
§ 5º Quando o excesso de execução
for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor
que entende correto, apresentando memória
do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos
embargos ou de não conhecimento desse
fundamento.
§ 6º A concessão de efeito suspensivo
não impedirá a efetivação dos
atos de penhora e de avaliação dos
bens.”
“Art. 739–B. A cobrança de multa ou de
indenizações decorrentes de litigância de máfé (arts. 17 e 18) será promovida no próprio
processo de execução, em autos apensos,
operando-se por compensação ou por execução.”
“Art. 740. Recebidos os embargos, será
o exeqüente ouvido no prazo de 15 (quinze)
dias; a seguir, o juiz julgará imediatamente o
pedido (art. 330) ou designará audiência de
conciliação, instrução e julgamento, proferindo
sentença no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. No caso de embargos
manifestamente protelatórios, o juiz imporá,
em favor do exeqüente, multa ao embargante
em valor não superior a 20% (vinte por cento)
do valor em execução.” (NR)
“Art. 744. (Revogado).”
“Art. 745. Nos embargos, poderá o executado alegar:
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I – nulidade da execução, por não ser
executivo o título apresentado;
II – penhora incorreta ou avaliação errônea;
III – excesso de execução ou cumulação
indevida de execuções;
IV – retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de título para entrega
de coisa certa (art. 621);
V – qualquer matéria que lhe seria lícito
deduzir como defesa em processo de conhecimento.
§ 1º Nos embargos de retenção por
benfeitorias, poderá o exeqüente requerer
a compensação de seu valor com o dos
frutos ou danos considerados devidos pelo
executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, fixando-lhe breve prazo para entrega
do laudo.
§ 2º O exeqüente poderá, a qualquer
tempo, ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido
pelas benfeitorias ou resultante da compensação”. (NR)
“Art. 745–A. No prazo para embargos,
reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e
honorários de advogado, poderá o executado
requerer seja admitido a pagar o restante em
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1 (um por cento) ao mês.
§ 1º Sendo a proposta deferida pelo juiz,
o exeqüente levantará a quantia depositada
e serão suspensos os atos executivos; caso
indeferida seguir-se-ão os atos executivos,
mantido o depósito.
§ 2º O não pagamento de qualquer das
prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento
do processo, com o imediato início dos atos
executivos, imposta ao executado multa de
10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de
embargos.”
“Art. 746. É lícito ao executado, no prazo
de 5 (cinco) dias, contados da adjudicação,
alienação ou arrematação, oferecer embargos fundados em nulidade da execução, ou
em causa extintiva da obrigação, desde que
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superveniente à penhora, aplicando-se, no que
couber, o disposto neste Capítulo.
§ 1º Oferecidos embargos, poderá o adquirente desistir da aquisição.
§ 2º No caso do § 1º deste artigo, o
juiz deferirá de plano o requerimento, com a
imediata liberação do depósito feito pelo adquirente (art. 694, § 1º , inciso IV).
§ 3º Caso os embargos sejam declarados manifestamente protelatórios, o juiz imporá
multa ao embargante, não superior a 20% (vinte por cento) do valor da execução, em favor
de quem desistiu da aquisição.” (NR)
“Art. 787. (Revogado).”
“Art. 788. (Revogado).”
“Art. 789. (Revogado).”
“Art. 790. (Revogado).”
“Art. 791. ..............................................
I – no todo ou em pane, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à
execução (art. 739–A);
.....................................................” (NR)
Art. 3º O Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil passa a vigorar
acrescido das seguintes Subseções:
“SUBSEÇÃO VI–A
Da Adjudicação
Art. 685-A. É lícito ao exeqüente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação,
requerer lhe sejam adjudicados os bens penhorados.
§ 1º Se o valor do crédito for inferior ao
dos bens, o adjudicante depositará de imediato
a diferença, ﬁcando esta à disposição do executado; se superior, a execução prosseguirá
pelo saldo remanescente.
§ 2º Idêntico direito pode ser exercido
pelo credor com garantia real, pelos credores
concorrentes que hajam penhorado o mesmo
bem, pelo cônjuge, pelos descendentes ou
ascendentes do executado.
§ 3º Havendo mais de um pretendente,
proceder-se-á entre eles à licitação; em igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, descendente ou ascendente, nessa ordem.
§ 4º No caso de penhora de quota, procedida por exeqüente alheio à sociedade, esta
será intimada, assegurando preferência aos
sócios.
§ 5º Decididas eventuais questões, o juiz
mandará lavrar o auto de adjudicação.
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Art. 685-B. A adjudicação considera-se
perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicante, pelo
escrivão e, se for presente, pelo executado,
expedindo-se a respectiva cada, se bem imóvel, ou mandado de entrega ao adjudicante,
se bem móvel.
Parágrafo único. A cada de adjudicação
conterá a descrição do imóvel, com remissão
a sua matricula e registros, a cópia do auto de
adjudicação e a prova de quitação do imposto
de transmissão”.
“SUBSEÇÃO VI–B
Da Alienação por Iniciativa Particular
Art. 685-C. Não realizada a adjudicação dos bens penhorados, o exeqüente
poderá requerer sejam eles alienados por
sua própria iniciativa ou por intermédio de
corretor credenciado perante a autoridade
judiciária.
§ 1º O juiz ﬁxará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo (art. 680), as condições
de pagamento e as garantias, bem como, se
for o caso, a comissão de corretagem.
§ 2º A alienação será formalizada por
termo nos autos, assinado pelo juiz, pelo exeqüente, pelo adquirente e, se for presente, pelo
executado, expedindo-se cada de alienação
do imóvel para o devido registro imobiliário,
ou, se bem móvel, mandado de entrega ao
adquirente.
§ 3º Os Tribunais poderão expedir provimentos detalhando o procedimento da alienação prevista neste artigo, inclusive com o
concurso de meios eletrônicos, e dispondo
sobre o credenciamento dos corretores, os
quais deverão estar em exercício proﬁssional
por não menos de 5 (cinco) anos.”
Art. 4º Os seguintes agrupamentos de artigos
do Livro II da Lei nº 5.869, de II de janeiro de 1973
– Código de Processo Civil, passam a ter a seguinte
denominação:
I – Capítulo III do Título III: “DOS EMBARGOS
Á EXECUÇÃO”;
II – Seção 1 do Capitulo IV do Título II: “Da Penhora, da Avaliação e da Expropriação de Bens”;
III – Subseção II da Seção 1 do Capitulo IV do
Titulo II: “Da Citação do Devedor e da Indicação de
Bens”;
IV – Subseção VII da Seção I do Capítulo IV do
Título II: “Da Alienação em Hasta Pública”; e
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V – Subseção IV da Seção II do Capitulo IV do
Titulo II: “Do Usufruto de Móvel ou Imóvel”.
Art. 5º Fica transferido o art. 746 para o Capitulo III do Título III do Livro II da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, renumerando-se o atual Capitulo V como Capitulo IV
desse Título.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor 6 (seis) meses
após a data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogados na Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil:
I – os arts. 714 e 715 da Subseção III da Seção
II do Capítulo IV do Título II do Livro II e a referida
Subseção;
II – os arts. 787, 788, 789 e 790 do Titulo V do
Livro II e o referido Titulo;
III – o parágrafo único do art. 580, os §§ 1º e 2º
do art. 586; os §§ 1º a 7º do art. 634, o inciso III do
art. 684, os incisos I a III do § 1º do art. 690, os §§ 1º
a 3º do art. 695, o inciso IV do art. 703, os incisos I a
II o caput e o § 3º do art. 722, os incisos I a IV do art.
738, os §§ 1º a 3º do art. 739; e
IV – os arts. 583, 669, 697, 699, 700, 725, 726,
727, 728, 729, 737, 744.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação ﬁnal.
Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens cuja apreciação ﬁca transferida para amanhã:
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 435, de 2006 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.211, de
2006, da Comissão de Assuntos Econômicos),
que aprova a Programação Monetária para o
terceiro trimestre de 2006.
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4
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.
5
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, tendo
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 66, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
66, de 2005, tendo como primeiro signatário o Senador José Jorge (apresentada como conclusão
do Parecer nº 2.054, de 2005, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), que acrescenta
o inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição,
para atribuir ao Senado Federal competência
para indicar membros do Conselho Diretor ou da
Diretoria das Agências Reguladoras.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
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tendo como primeira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da
Constituição Federal (trata da ordem social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 41, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97,
de 1999; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que altera
os arts. 14 e 82 da Constituição Federal, para
aumentar o prazo do mandato do Presidente
da República e proibir a reeleição.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 58, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Eduardo Dutra, que
dá nova redação ao § 5º do artigo 14 da Constituição Federal, suprimindo a reeleição para
Prefeitos e prevendo a desincompatibilização
nos outros casos.
Pareceres sob nºs 611, de 1999; e 1.038,
de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, – 1º pronunciamento: (somente
sobre a Proposta de Emenda à Constituição
nº 10, de 1999), Relator: Senador Jefferson
Péres, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com votos contrários dos Senadores Agnelo Alves,
Edison Lobão, José Alencar, Lúcio Alcântara,
Romeu Tuma e Sérgio Machado e, abstenção do Senador Antônio Carlos Valadares; e
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– 2º pronunciamento: Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97,
de 1999; e nº 20, de 2004, e pela aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 41,
de 2003, nos termos da Emenda nº 2-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 58, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 58, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Antônio Carlos Valadares, que dispõe sobre a inelegibilidade para os
mesmos cargos, no período subseqüente, do
Presidente da República, dos Governadores
de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos e ﬁxa em cinco anos a duração de seus
mandatos.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 70, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 70, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Requião,
que dispõe sobre a inelegibilidade para os
mesmos cargos, no período subseqüente,
do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos
Prefeitos.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
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12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 97, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 70, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão,, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 97, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Carlos Patrocínio, que dá nova redação ao § 5º do art.
14 e ao inciso II do art. 29 da Constituição
Federal, vedando a reeleição de Prefeitos e
Vice-Prefeitos, e estabelece a simultaneidade
das eleições para todos os cargos eletivos,
a partir de 2006.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das Propostas de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999; e nº 20,
de 2004, e pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos
termos da Emenda nº 2-CCJ (Substitutivo),
que apresenta.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97,
de 1999; e nº 41, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2004, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para estabelecer a coincidência dos mandatos federais, estaduais e
municipais.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003,
na Casa de origem), que altera o inciso XIII
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas
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como obras protegidas pela legislação dos
direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Roberto Saturnino.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 278, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 278, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Bingos, que autoriza os Estados Federados
e o Distrito Federal a explorar loterias.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 225, de
2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito dos Correios que altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de março de
1998, que “dispõe sobre os crimes de “lavagem”
ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema ﬁnanceiro para
os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá
outras providências” (torna obrigatória a identiﬁcação de clientes, a informação de operações, a
comunicação de transferências internacionais e
aumenta os valores das multas).
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, e à Lei nº
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
(tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa
ou negar a verdade, na condição de indiciado
ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
18
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 227,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, que altera
dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
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1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, ampliando o âmbito de aplicação do pregão eletrônico
e melhorando mecanismos de controle.
19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 228,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que institui o
Programa de Incentivo a Revelações de Interesse Público e dá outras providências.
20
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 229, DE 2006 – COMPLEMENTAR
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
229, de 2006 - Complementar, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que altera a Lei Complementar
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, a ﬁm de estabelecer uma melhor ﬁscalização sobre os
fundos de previdência complementar.
21
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 263, de
2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Emigração, que dispõe sobre
concessão de anistia a quem tenha registrado no
Brasil ﬁlho de mãe ou pai brasileiro nascido em
país fronteiriço, e dá outras providências.
22
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 264, de
2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito da Terra, que altera os arts.
161 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990, para prever o esbulho processório com ﬁns políticos e enquadrá-lo no rol dos
crimes hediondos, e dá outras providências.
23
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 131, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Parceria e de Cooperação
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em Matéria de Segurança Pública, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Francesa, em
Brasília, em 12 de março de 1997.
Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603
e 1.604, de 2005, das Comissões
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 1º pronunciamento, Relator: Senador
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário,
em separado, da Senadora Benedita da Silva;
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador
Jefferson Peres, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, por solicitação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional),
Relator: Senador Jefferson Peres, favorável.
24
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2006
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.163, de 2006 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.215, de 2006, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Roberto Saturnino),
solicitando que sejam apresentados votos de
solidariedade para com todos os que sofrem
perseguições em virtude de sua condição de
imigrante e para com os valores democráticos
e liberdades defendidos pelos pais fundadores da nação estadunidense, que podem estar
ameaçados por medidas arbitrárias sob a égide
das necessidades de segurança.
25
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 106, DE 2005
(Matéria a ser declarada prejudicada)
Projeto de Lei do Senado nº 106, de 2005,
de autoria do Senador Papaléo Paes, que altera a
Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002, que cria a
proﬁssão de Agente Comunitário de Saúde, para
dispor que a sua contratação, quando efetivada
mediante vínculo indireto, observará o regime da
Consolidação das Leis do Trabalho; e
26
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 41, DE 2006
(Matéria a ser declarada prejudicada)
Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2006, de
autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre o regime jurídico e a regulamentação
das atividades de Agente Comunitário de Saúde
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e Agente de Combate às Endemias, na forma do
§ 5º do art. 198 da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.189, DE 2006
Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para
participar da reunião da frente Interamericana de Parlamentares e Organizações da Sociedade Civil, a realizarse de 6 a 9 de dezembro 2006 em Cochabamba, Bolívia,
venho solicitar, nos termos do inciso II, a, do artigo 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida
licença para desempenhar a referida missão.
Comunico, por oportuno, que estarei ausente do
País no período de 5 a 10 de dezembro de 2006.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2006.
– Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O requerimento que acaba de ser lido será apreciado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Volta-se à lista de oradores.
Com a palavra o eminente Senador Ney Suassuna.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, há
alguns meses, tivemos a oportunidade de presenciar,
neste plenário, uma verdadeira batalha política para,
de alguma forma, resolver o problema gravíssimo dos
proﬁssionais que lidam com as endemias no Estado
do Rio de Janeiro, os chamados mata-mosquitos, problema também relacionado aos funcionários da área
de saúde de todo o Brasil e do Rio de Janeiro e problema muito grave em relação aos chamados agentes
de saúde.
Fui parte da tentativa do acordo, mesmo sabendo
que o Senador Rodolpho Tourinho, autor do projeto que
dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado
pelo Parágrafo Único do art. 2º da Constituição Federal não queria, de forma alguma, fazê-lo. Dizia que era
impossível fazê-lo, porque, infelizmente, muitas vezes,
o Governo dá a palavra, e essa é rasgada, não é cumprida, é solta ao vento e esquecida depois.
Até me sinto constrangida porque eu ﬁz um esforço danado para o Senador Tourinho abrir mão da veri-
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ﬁcação de quorum aqui na Casa, naquele momento,
justamente para garantir que o outro projeto, que era
uma outra medida provisória, fosse aprovado.
O Senador Tourinho acatou, sensibilizado com a
situação dos chamados mata-mosquitos do Estado do
Rio de Janeiro, e ﬁzemos todos nós um acordo para
que o projeto dele, relacionado a agentes de saúde,
fosse imediatamente votado. Aqui foi votado, na Câmara sumiu.
Parece até que é um tipo de provocação barata,
Senador Tião Viana; parece que é um tipo de provocação barata da Liderança do Partido de V. Exª, porque, se
aqui todos tentaram fazer um acordo... Parece até que
a Liderança da Câmara está querendo fazer uma queda-de-braço com a Liderança do Governo no Senado,
dizendo assim: eles aceitaram, vão ter que passar por
cima de nós. Nós não vamos aceitar. Só sendo! Porque
o Líder do PMDB assinou, do PFL assinou, do PSDB
assinou, do PP, do PTB, do PL, do PSB, do PPS, do
PV, do PCdoB, do nosso Partido, o P-Sol. O único Líder
que não assinou foi o PT.
Claro que sabemos que isso não obstaculiza a colocação na Ordem do Dia para votação, porque, se há
maioria dos Líderes, há maioria da Casa, o projeto pode
ser votado. Certamente, a Câmara está tentando, de alguma forma, sensibilizar o Governo em relação a isso.
Assim, o apelo que deixo aqui registrado é para
que a Liderança do PT na Câmara tenha o mínimo de
sensibilidade de cumprir a palavra que a Liderança do
Governo e do seu Partido deu aqui. O que não pode é
todos nós termos sido parte de uma doce pressão em
relação ao Senador Tourinho, que parece já estava a
adivinhar que projeto de sua autoria seria obstaculizado na Câmara.
Todos nós conseguimos, pelo argumento, que o
Senador Tourinho retirasse qualquer mecanismo para
obstaculizar a votação da outra medida provisória, e,
agora, o projeto de sua autoria, que não é de interesse
pessoal, mas de todos os agentes de saúde do Brasil
– por onde andamos existe a legítima pressão para
aprovação desse projeto – está na Câmara. O apelo
que faço é aquela coisinha simplória: tenham vergonha
e cumpram a palavra porque é muito feio esse negócio
de dar a palavra e sequer cumprir a palavra dada.
Sr. Presidente, apelo que a Liderança do Governo
e do Partido da Câmara, o mais rapidamente possível,
possibilitem a apreciação desse projeto que é fundamental para os agentes de saúde do Brasil.
Durante o discurso da Sra. Heloísa Helena, o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Efraim Morais, 1º Secretário.
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O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Senador Tourinho, V. Exª tem a palavra.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, concordo com tudo o que foi dito pela Senadora Heloísa
Helena neste momento. Peço ao Governo que aja em
relação à questão dos agentes comunitários de saúde,
porque ﬁzemos um acordo aqui.
Realmente, Senadora Heloísa Helena, naquele
momento em que discutíamos o projeto aqui e em que
eu não aceitava mudar o meu parecer, eu tinha receio
de que isso viesse a acontecer. Lamentavelmente, isso
aconteceu, mas acredito que podemos recuperar o
tempo perdido, se não for com a assinatura do Líder
do PT na Câmara, pelo menos com a colocação da
matéria em votação na Câmara dos Deputados, porque, tenho certeza, todos estão preocupados com o
destino dos agentes comunitários de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Senador Ney Suassuna. (Pausa.)
Senador Heráclito Fortes. (Pausa.)
Senador Sibá Machado, V. Exª tem a palavra
como orador inscrito. (Pausa.)
Comunico a V. Exªs que, não havendo oradores,
encerrarei a presente sessão para iniciarmos a sessão
do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Antero Paes de
Barros, Leonel Pavan, a Srª Senadora Lúcia Vânia, os
Srs. Senadores Juvêncio da Fonseca, Papaléo Paes,
Flexa Ribeiro, Sérgio Guerra e Paulo Paim enviaram
discursos à Mesa para serem publicados na forma do
disposto no art. 203, combinado com o inciso I e §2º
do art. 210 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo intitulado “Hipocrisia”, publicado
no jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 19 de
outubro do corrente.
O artigo do jornalista Otavio Frias Filho destaca
que apesar do governo Lula ter todos os méritos que
lhe são atribuídos, como o de transferência de renda e
a estabilidade de preços, a opinião pública não poderá
alegar ignorância quando ﬁcar patente que estamos
reelegendo um governo corrupto que fez de práticas
maﬁosas seu modo de manter-se no poder.
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Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste
dos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB
– MT. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para registrar a matéria intitulada “Homens
de Lula”, publicada pela revista IstoÉ, de 27 de outubro do corrente.
A matéria destaca que o maior escândalo eleitoral
dos últimos tempos, o do falso dossiê contra candidatos
tucanos, nasceu em torno do presidente Lula, abalou
o PT e derrubou cabeças no centro do poder.
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Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria seja
considerada como parte 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 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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar a matéria intitulada “Por que privatizar”, publicada na revista Exame, em sua edição de 08 de novembro do corrente.
A matéria destaca que no debate eleitoral o Brasil
jogou fora uma oportunidade de avaliar com racionalidade os resultados do programa de desestatização,
e que eles são amplamente positivos para a economia do país.
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Sr. Presidente, requeiro que a referida 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 O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada “TCU condena expresidente da Casa da Moeda”, publicada no jornal O
Estado de S. Paulo, de 21 de outubro do corrente.
Segundo a matéria, Severino dos Santos, ex-presidente da Casa da Moeda, foi condenado pelo Tribunal
de Contas da União por superfaturamento e licitação
dirigida, beneﬁciando empresa que prestou serviços
ao PT do Rio de Janeiro em 2004.
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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 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. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs
e Srs Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
comentar a matéria intitulada “PF desconﬁa que dinheiro saiu de caixa dois do PT”, publicada no jornal Folha
de S.Paulo, de 26 de outubro do corrente.
A matéria mostra que “A hipótese mais provável
com a qual a PF trabalha sobre a origem do dinheiro
para a compra do dossiê contra tucanos é que os recursos tenham vindo do caixa dois do PT”.
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Sr. Presidente, requeiro que a referida 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 O
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, a Organização das Nações Unidas divulgou,
recentemente, o documento O Estado das Cidades
do Mundo 2006-2007. Elaborado pelo Programa Habitat, uma agência da ONU que desenvolve ações na
área dos assentamentos humanos, o documento faz
pormenorizado relato das condições em que vivem as
populações urbanas nos mais diversos países do mundo, com ênfase especial na questão da moradia.
Os resultados, Sr. Presidente, são assustadores.
A ponto de se concluir que, em geral, a qualidade de
vida das populações urbanas mais pobres é inferior à
das populações rurais. Isso apesar do maior acesso
que, teoricamente, aqueles que moram nas cidades
teriam à riqueza, à saúde, à educação e à cultura.
Mas o pior, Srªs e Srs. Senadores, é a visão do
documento quanto ao futuro. Ele não é nada otimista.
Se a constatação, hoje, é de que quase um bilhão de
pessoas – um sexto Habitat é de que esse contingente,
em 2020, chegue a um bilhão e quatrocentos milhões
de seres humanos.
No que diz respeito ao Brasil, o documento é maIS
condescendente. De acordo com ele, atualmente, 52,3
milhões de brasileiros vivem em favelas, o que corresponde a 28% da população. A “boa notícia”, porém – e
há uma boa dose de ironia nisto –, é que a taxa de crescimento do número de favelados em nosso País estaria
praticamente estabilizada, em tomo de 0,34% ao ano. De
modo que chegaríamos a 2020 com cerca de 55 milhões
de favelados, equivalentes a 25% da população. Ou seja:
apesar de um pequeno aumento em seu número absoluto, os moradores de favelas tenderiam a representar um
percentual cada vez menor da população total.
A avaliação pouco rigorosa que o documento
faz da situação brasileira ﬁca ainda mais explicitada
na performance que nos foi atribuída. Para medir o
desempenho dos países, a equipe de pesquisadores
dividiu-os em quatro grupos: os que estão no caminho
certo, os que se mostram estáveis, os que estão em
situação de risco e os que estão no caminho errado.
Pois bem! O Brasil, vejam só, foi incluído entre os que
se mostram estáveis.
Respeito, Srªs e Srs. Senadores, a avaliação feita
pela ONU. Sei da competência e seriedade de seus
pesquisadores. E sei que o desempenho atribuído ao
Brasil levou em conta não apenas a relativa estabilidade de nossos números, mas também a comparação
com outros países, muitos deles em situação pior que
a nossa. Mas temo, temo muito, que tal avaliação nos
possa dar uma idéia errada do que está ocorrendo. E
esse temor, e a indignação com o fato de que parecemos aceitar as favelas quase como elementos da paisagem, que me levam a fazer este pronunciamento.
Se temos 52,3 milhões de favelados, e se a perspectiva é de que em 2020 teremos 55 milhões, sinto
muito, mas a avaliação de que estamos simplesmente “estáveis” parece bastante generosa. Pode até ser
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correta, em termos acadêmicos, mas traz o risco de
estimular-nos a ser irresponsáveis. Na verdade, Senhor
Presidente, penso que estamos num caminho errado;
num caminho muito errado. O próprio documento da
ONU reconhece que, em termos de desigualdade entre
os moradores das favelas e os das áreas urbanizadas,
o Brasil só pode ser comparado à Costa do Marﬁm.
Não nos deve consolar, portanto, a notícia de
que, mantida a tendência atual, a participação relativa
dos favelados no total da população poderá diminuir
gradativamente. Nesse ritmo, quando deixaríamos de
exibir nossas favelas ao mundo? Daqui a cem anos?
Daqui a duzentos anos?
Não, Sr. Presidente! O problema é real, está à
vista de todos, e requer providências ﬁrmes e imediatas. Até porque, nunca é demais lembrar, essa é uma
exigência da própria Constituição Federal.
Nossa Lei Maior, em seu artigo 6º, trata a moradia
como um direito social. Repito, Senhor Presidente: a
Constituição Brasileira, em seu artigo 6º, diz que morar
com dignidade é direito de todos os cidadãos.
No artigo 7º, diz que os trabalhadores urbanos e
rurais têm direito a um salário mínimo capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua
família, entre outras coisas, com moradia.
No artigo 21, diz que compete à União instituir
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação.
E, no artigo 23, diz que é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover programas de construção de moradias
e a melhoria das condições habitacionais.
De forma, Srªs e Srs. Senadores, que atuar no sentido de acabar com nosso déﬁcit habitacional se impõe
como inadiável dever, como inadiável obrigação, a uma
ampla gama de atores. Não podem se ausentar desse
processo, evidentemente, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Não podem se ausentar desse processo a União, os Estados e os Municípios. Não podem se
ausentar desse processo os veículos de comunicação.
Não podem se ausentar desse processo, em especial, os
próprios favelados, aqueles que sentem na pele a falta de
moradia digna. Não pode se ausentar desse processo,
enﬁm, a sociedade brasileira como um todo.
Não obstante, Srªs e Srs. Senadores, nenhum
processo prescinde de liderança. E essa liderança, no
tema em questão, cabe ao Presidente da República.
Nenhuma ação destinada a providenciar condições
adequadas de moradia para todos os brasileiros será
bem sucedida se não for conduzida, com inexcedível
determinação, pelo Governo Federal.
E o Governo Federal, e ninguém mais, quem deve
tomar as rédeas do processo. A nós, aos demais atores
envolvidos, cabe o engajamento, o sincero e indispensável engajamento. Mas sempre, repito, em obediência
a planos e diretrizes emanados do Palácio do Planalto.
Por isso, Senhor Presidente, é do Governo Federal que
cobro uma atuação mais decidida. É do Governo Fe-
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deral que cobro, neste momento, soluções e propostas
para o problema das favelas em nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, o segundo
assunto é para comentar a matéria intitulada “Tensão
e dinheiro na chegada”, publicada pela revista Veja de
04 de outubro do corrente.
A matéria destaca que a poucas horas do primeiro
turno, o Partido do Presidente Lula tentou impedir na
Justiça a divulgação das imagens do dinheiro com que
petistas pretendiam comprar um dossiê falso contra o
tucano José Serra.
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Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Senado, requeiro que a matéria acima citada seja considerada como parte integrante deste pronunciamento.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar
a matéria intitulada “Denúncia derruba presidente do
PSB em Pernambuco”, publicada pelo jornal O Estado
de S. Paulo, de 25 de setembro do corrente.
A matéria destaca que o presidente regional do
PSB pernambucano, Milton Coelho, aliado do governo Lula, pediu afastamento do cargo depois de uma
denúncia de seu envolvimento na tentativa de articulação de um suposto esquema de desvio de recursos
públicos no valor de R$1 milhão para ﬁnanciamento
da sua campanha.
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Sr. Presidente requeiro que a matéria acima citada 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 FLEXA RIBEIRO 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 “A cartilha de irregularidades do PT”, publicada na revista Veja, em
sua edição de 20 de setembro de 2006.
A matéria de Fábio Portela destaca que o Tribunal de Contas da União abriu um processo contra o
governo Lula. O TCU investigou indícios de fraudes na
impressão de cartilhas encomendadas pela Secretaria
de Comunicação, órgão ligado diretamente à Presidência da República. O responsável pelos contratos,
o ex-ministro Gushiken foi intimado a devolver quase
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4 milhões de reais aos cofres públicos. Mais um dos
lamentáveis escândalos desse governo.
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. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, produtores de espetáculos e donos de
salas de exibição de ﬁlmes têm se queixado dos
constantes abusos na concessão da meiaentrada,
alegando que o benefício vem sendo autorizado
sem critério e sem controle, provocando prejuízos
incalculáveis.
Todos nós sabemos que a meiaentrada tem inúmeros benefícios de natureza sócio-cultural.
A promoção de eventos culturais e de entretenimento tem sido, comprovada mente, um substancial
componente na geração de empregos e de divisas, movimentando a economia local e divulgando cultura.
Temos certeza que a queda no faturamento das
salas de cinema tem outras justiﬁcativas que não só
a meia-entrada, embora acredite que falta, realmente,
uma política cultural permanente, com regras ﬁxas, claras e bem deﬁnidas e a aprovação de uma lei nacional
que regulamente deﬁnitivamente o setor e o benefício
do ingresso com desconto.
Sabemos que, quanto mais pessoas freqüentarem
os espetáculos, maior será o desenvolvimento econômico do município, gerando emprego e divisas.
Segundo estatísticas divulgadas pelos veículos
de comunicação, nós somos o décimo país do mundo em quantidade de salas de cinema, com cerca de
2000 salas, gerando uma receita de US$262 milhões.
Dados nem um pouco desprezíveis.
Acreditamos que a meia-entrada é um importante mecanismo de acesso à cultura para estudantes e
idosos, e fator de fundamental importância para qualidade de vida do cidadão e para a preservação da
identidade de um povo.
As diﬁculdades ora enfrentadas pelos exibidores
de ﬁlmes passam, ao meu ver, principalmente, pelos
inúmeros gastos com impostos e contribuições, que
são: direitos autorais pagos ao Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição – ECAD; o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS; Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN;
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS; Programa de Integração Social – PIS;
Contribuição Social; Imposto de Renda – IR; Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
– CPMF e muitos outros que não valeria a pena citar
neste momento.
Tudo isso é para demonstrar que não é a meiaentrada a responsável exclusiva pelas diﬁculdades
do setor.
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Este ano foi realizada na Comissão de Educação
e Cultura da Câmara dos Deputados uma audiência
pública para debater o PLC 5205/2005, que dispõe
sobre o benefício da meia-entrada para estudantes.
Participaram do evento todos os setores envolvidos
com espetáculos culturais, cinema e demais promoções.
Acredito que precisamos discutir o assunto e
buscar incentivos para a divulgação cultural no Brasil
bem como tornar viável o processo de produção e divulgação de espetáculos e de ﬁlmes.
Quero lembrar que o Estatuto do Idoso trouxe o benefício da meia-entrada para as pessoas maiores de 60
anos, buscando resgatar o direito à cidadania de milhares de brasileiros. Direito há anos concedido nos países
europeus sem que houvesse lei regulamentando.
Quero, por ﬁm alertar que as promoções com
arrecadação de alimentos, roupas ou distribuição de
cupons de desconto para dar meia-entrada para todos
é uma simulação utilizada no sentido de burlar as leis
de meia-entrada e desrespeitar a gratuidade de estudantes e idosos.
O preço para o estudante e o idoso deve ser calculado sobre o valor efetivamente praticado. Se o preço
praticado é o valor promocional, a meia-entrada deve
ser calculada sobre essa quantia.
Sr. Presidente, quero encerrar este pronunciamento dizendo que é importante regulamentar a meiaentrada para estudantes e idosos, mas é importante
também buscar meios de tornar viável este benefício
sem prejudicar o empresariado do setor.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 435, de 2006 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.211, de
2006, da Comissão de Assuntos Econômicos),
que aprova a Programação Monetária para o
terceiro trimestre de 2006.
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2
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.
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, tendo 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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 66, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2005,
tendo como primeiro signatário o Senador
José Jorge (apresentada como conclusão
do Parecer nº 2.054, de 2005, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania), que
acrescenta o inciso XVI e o § 2º ao art. 52
da Constituição, para atribuir ao Senado Federal competência para indicar membros do
Conselho Diretor ou da Diretoria das Agências Reguladoras.
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5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, 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 (trata da ordem social)
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 41, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999;
e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que altera
os arts. 14 e 82 da Constituição Federal, para
aumentar o prazo do mandato do Presidente
da República e proibir a reeleição.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 58, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Eduardo Dutra, que
dá nova redação ao § 5º do artigo 14 da Constituição Federal, suprimindo a reeleição para
Prefeitos e prevendo a desincompatibilização
nos outros casos.
Pareceres sob nºs 611, de 1999; e 1.038,
de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, – 1º pronunciamento: (somente
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sobre a Proposta de Emenda à Constituição
nº 10, de 1999), Relator: Senador Jefferson
Péres, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com votos contrários dos Senadores Agnelo Alves,
Edison Lobão, José Alencar, Lúcio Alcântara,
Romeu Tuma e Sérgio Machado e, abstenção do Senador Antônio Carlos Valadares; e
– 2º pronunciamento: Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97,
de 1999; e nº 20, de 2004, e pela aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 41,
de 2003, nos termos da Emenda nº 2-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 58, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 58, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Antônio Carlos Valadares, que dispõe sobre a inelegibilidade para os
mesmos cargos, no período subseqüente, do
Presidente da República, dos Governadores
de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos e ﬁxa em cinco anos a duração de seus
mandatos.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 70, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 70, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Roberto Requião, que
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dispõe sobre a inelegibilidade para os mesmos
cargos, no período subseqüente, do Presidente
da República, dos Governadores de Estado e
do Distrito Federal e dos Prefeitos.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 97, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 70, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 97, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Carlos Patrocínio, que dá
nova redação ao § 5º do art. 14 e ao inciso II
do art. 29 da Constituição Federal, vedando a
reeleição de Prefeitos e Vice-Prefeitos, e estabelece a simultaneidade das eleições para
todos os cargos eletivos, a partir de 2006.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999;
e nº 41, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2004, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para estabelecer a coin-
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cidência dos mandatos federais, estaduais e
municipais.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003,
na Casa de origem), que altera o inciso XIII
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas
como obras protegidas pela legislação dos direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Roberto Saturnino.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 278, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 278, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Bingos, que autoriza os Estados Federados
e o Distrito Federal a explorar loterias.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 225,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios que altera e
acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, que “dispõe sobre os crimes
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores; a prevenção da utilização do sistema
ﬁnanceiro para os ilícitos previstos nesta Lei;
cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências”
(torna obrigatória a identiﬁcação de clientes,
a informação de operações, a comunicação
de transferências internacionais e aumenta
os valores das multas).
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15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
(tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa
ou negar a verdade, na condição de indiciado
ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
16
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 227,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, que altera
dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, ampliando o âmbito de aplicação do pregão eletrônico
e melhorando mecanismos de controle.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
nº 228, de 2006, de iniciativa da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios,
que institui o Programa de Incentivo a Revelações de Interesse Público e dá outras
providências.
18
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 229, DE 2006 – COMPLEMENTAR
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
229, de 2006 – Complementar, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que altera a Lei Complementar
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, a ﬁm de estabelecer uma melhor ﬁscalização sobre os
fundos de previdência complementar.
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19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
263, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Emigração, que
dispõe sobre concessão de anistia a quem
tenha registrado no Brasil ﬁlho de mãe ou pai
brasileiro nascido em país fronteiriço, e dá outras providências.
20
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
264, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Terra, que altera os arts. 161 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940, e o art. 1º da Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990, para prever o
esbulho processório com ﬁns políticos e enquadrá-lo no rol dos crimes hediondos, e dá
outras providências.
21
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 131, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 131, de 1997
(nº 573/97, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Parceria e de
Cooperação em Matéria de Segurança Pública, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Francesa, em Brasília, em 12 de
março de 1997.
Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603
e 1.604, de 2005, das Comissões
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 1º pronunciamento, Relator: Senador
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário,
em separado, da Senadora Benedita da Silva;
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador
Jefferson Peres, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, por solicitação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional),
Relator: Senador Jefferson Peres, favorável.
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22
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2006
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.163, de 2006 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.215, de 2006, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Roberto Saturnino), solicitando que sejam apresentados
votos de solidariedade para com todos os
que sofrem perseguições em virtude de sua
condição de imigrante e para com os valores
democráticos e liberdades defendidos pelos
pais fundadores da nação estadunidense,
que podem estar ameaçados por medidas
arbitrárias sob a égide das necessidades de
segurança.

MATÉRIAS A SEREM
DECLARADAS PREJUDICADAS
23
Projeto de Lei do Senado nº 106, de
2005, de autoria do Senador Papaléo Paes,
que altera a Lei nº 10.507, de 10 de julho de
2002, que cria a proﬁssão de Agente Comunitário de Saúde, para dispor que a sua contratação, quando efetivada mediante vínculo
indireto, observará o regime da Consolidação
das Leis do Trabalho; e
24
Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2006,
de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que
dispõe sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de Agente Comunitário
de Saúde e Agente de Combate às Endemias,
na forma do § 5º do art. 198 da Constituição
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 24
minutos.)
(OS Nº 16279/2006)
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Ata da 196ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 29 de Novembro de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti,
Paulo Paim, da Srª Heloísa Helena e do Sr. Eduardo Azeredo
ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTE
AS SRA. E OS SRS. SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A lista de presença registra na Casa o comparecimento de 66 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, aviso que passo a ler.
É lido o seguinte:
Aviso nº 2.093-SGS-TCU-Plenário
Brasília-DF, 22 de novembro de 2006
Senhor Presidente,
Transmito a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do inteiro teor do Pronunciamento proferido
pelo Excelentíssimo Sr. Ministro Valmir Campelo em
22-11-2006, na Sessão Ordinária do Plenário deste
Tribunal, manifestando o pesar do Colegiado, dos Ministros, do Representante do Ministério Público e dos
funcionários desta Corte de Contas pelo falecimento
do Senador Ramez Tebet.
Respeitosamente, Guilherme Palmeira, Presidente.
COMUNICAÇÃO EM PLENÁRIO
PELA MORTE DO SENADOR RAMEZ TABET
Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Com profundo pesar, registro o falecimento do
Senador Ramez Tebet.
Tive o privilégio de conviver com o extraordinário
homem público no Senado Federal.
Portanto, vi de perto a sua brilhante atuação parlamentar. Naquela Casa Legislativa, ao lado do Ministro Guilherme Palmeira, conheci e aprendi a admirar
a vida pública do eminente Congressista.
Inicialmente, como promotor público, depois como
professor universitário, Prefeito da cidade de Três Lagoas, Deputado Estadual, Secretário de Justiça do Estado, Vice-Governador, Governador do Estado, Senador,
Ministro de Estado, Presidente do Senado Federal e
do Congresso Nacional, e com o mandato de Senador
renovado, são mais de 40 anos dedicados aos interesses da coletividade, não só do seu Estado natal, Mato
Grosso do Sul, como também do País.
Exerceu todas as suas relevantes funções como
uma ação missionária, sempre com correção e dignidade, numa forma de atuar e viver que o tornou um
dos homens mais respeitados do seu Estado e do Parlamento Nacional. Foi um mestre dos bons exemplos
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para o nosso tempo, deixando lições de virtuosidade
vistas num proceder sem mancha.
Na Câmara Alta, esteve sempre sensível e atento às reivindicações do Tribunal de Contas da União,
merecendo, por isso, o reconhecimento e a gratidão de
todos os que integram esta Corte de Contas.
Ao lamentar o passamento desse excepcional brasileiro, desejo manifestar minhas condolências à família
enlutada, registrando as expressões de solidariedade, e
solicitando que cópia desta Comunicação seja enviada
ao Senado Federal, à viúva Fairte Nassar Tebet e aos
ﬁlhos Simone Nassar Tebet, Eduarda Nassar Tebet,
Rodrigo Nassar Tebet e Rames Nassar Tebet.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão
Alves de Souza, 22 de novembro de 2006. – Valmir
Campelo, Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O aviso que acaba de ser lido vai à publicação.
A matéria será anexada ao processado do Requerimento nº 1.133, de 2006.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 447, DE 2006
(Nº 2.120/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Saudades a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Saudades, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 82, de 16 de fevereiro de 2005, que
autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Saudades a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 629, DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
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sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 142, de 16 de abril de 2004 – Associação Sócio-Cultural, Desportiva e Educacional de
Pindoretama, na cidade de Pindoretania – CE; e
2 – Portaria nº 82, de l6 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Saudades, no município de Saudades – SC.
Brasília, 26 de setembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 85 EM
Brasília, 11 de março de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portada de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Saudades, no Município
de Saudades, Estado de Santa Catarina, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo á integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portada
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53740.002120/99, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3% do art. 223, da Constituição Federal.
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PORTARIA Nº 82, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53740.002120/99 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 1346 – 1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de
Saudades, com sede na Rua Princesa Isabel, nº 144
– Centro, no município de Saudades, Estado de Santa Catarina, para executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 26º55’43”S e longitude em
53º00’08”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO Nº 204/2004/RADCOM/DOS/SSCE/
MC/APMC
Referência: Processo nº 53740.002120/99, protocolizado em 27-04-99
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração Radiodifusão do Serviço de Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Desenvolvimento de saudades município de Saudades Catarina,
Estado de Santa Catarina.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Desenvolvimento de saudades, inscrita no CNPJ sob o número
03.069.134/0001-57, no Estado de Santa Catarina,
com sede Rua Princesa Isabel nº 144, no município
de Saudades, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 13-4-99, subscrito por representante legal, no
qual demonstrou interesse na exploração do Serviço
de Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo
12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Co-
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munitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 18-3-99 que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda, considerando a distância de 4 km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que o
requerimento de outra entidade foi objeto de exame
por parte do Departamento de Outorga de Serviços,
vez que apresentou suas solicitações para a mesma
área de interesse, tendo sido seu processo devidamente analisado e arquivado. Os motivos do arquivamento, bem como a indicação da relação constando
os respectivos nome e processo, se encontra abaixo
explicitada:
a) Rádio Comunitária Saudades FM – Processo nº 53820.000931/98, arquivado pelos seguintes
fatos e fundamentos: Pendências passíveis do cumprimento das exigências dispostas nos ofícios, como
também, veriﬁcou-se que a entidade deixou de encaminhar toda documentação solicitada no citado ofício,
ocorrendo a perda do prazo por decurso do tempo
e restando comprovada a sua falta de interesse processual , conforme comunicado à entidade por meio
do ofício nº 4751, datado de 30-5-03, cuja cópia do
ofício e respectivo AR Postal se encontram anexos.
Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento dos
autos, a entidade não apresentou solicitação para reconsideração desta.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 02/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Princesa Isabel nº 144, no
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município de Saudades, Estado de Santa Catarina, de
coordenadas geográﬁcas em 26º55’43”S de latitude e
53º00’08”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 409, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos I, II, VII, VIII, da Norma 02/98, comprovação de
necessária alteração estatutária, Certidão Cartorária,
cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente e declaração
do endereço da sede, Subitem 6.11. Diante da regularidade técnico-jurídica a Entidade foi selecionada,
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 412 a 460).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 428, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma 02/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 461 e 462. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no Limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especiﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 463, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
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• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 02/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária de Desenvolvimento
de saudades;
• quadro diretivo
Presidente: Aldivir Inácio Stertz
Vice-presidente: Ademir Inácio Wickert
Secretário: Abílio Luiz Roos
Tesoureiro Lothario Heidt
Diretor Administrativo: Miguel José Schuch
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Princesa Isabel nº 144, município de Saudades, Estado de Santa Catarina;
• coordenadas geográﬁcas
26°55’43” de latitude e 53°00’08” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 461 e 462, bem
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como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 428
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
de Desenvolvimento de saudades, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53740.002120/99, Brasília, 7 de março
de 2005.

Relatora da Conclusão Técnica, Ana Maria das
Dores e Silva, Chefe de Serviço/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 29 de junho de 2004. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
De acordo.
A consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Aprovo o Relatório nº /2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília de de 2004. – Elifas Chaves Gurgel
do Amaral, Secretario de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 448, DE 2006
(Nº 2.213/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza Associação
dos Candangos do Paranoá – ACP a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade do Paranoá, Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 477, de 19 de setembro de 2003, que autoriza
a Associação dos Candangos do Paranoá – ACP a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
do Paranoá, Distrito Federal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 34, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 477, de
19 de setembro de 2003, que autoriza a Associação
dos Candangos do Paranoá – ACP a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paranoá,
Distrito Federal.
Brasília, 18 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 437 EM
Brasília 30 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva
documentação para que a entidade Associação
dos Candangos do Paranoá – ACP, na cidade do Paranoá, Distrito Federal, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3 Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo a integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes á autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade do
Processo Administrativo nº 53000.002995/2002, que
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ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixera.
PORTARIA Nº 477, DE 19 DE SETEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.002995/2002 e do Parecer/Conjur/MC nº 1.147/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação dos Candangos do
Paranoá – ACP, com sede na Quadra 4, conjunto “A”,
lote 4, na cidade de Paranoá, Distrito Federal, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade.
Art.2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 15°47’40”S e
longitude em 47°46’56”W, utilizando a freqüência
de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 217/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53000002995/2002, protocolizado em 28-5-2002
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação dos Candangos do Paranoá
– ACP, localidade Brasília (Paranoá), Estado Distrito
Federal.
I – Introdução
1. A Associação dos Candangos do Paranoá –
ACP, inscrita no CNPJ sob o número 04.967.335/000134, no Estado do Distrito Federal, com sede na Quadra
4, conjunto “A”, lote 4, cidade de Brasília (Paranoá),
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comu-
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nicações, conforme requerimento datado de 27 de
maio de 2002, subscrito por representante legal, no
qual demonstrou interesse na exploração do Serviço
de Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo
12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 24 de maio de 2002, que contempla a localidade onde pretende insta1ar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras duas (2) entidades foram objeto de exame por
parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez
que apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação de TV e Rádio Comunitária do
Paranoá – Processo nº 53000001069/2002, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: O local
proposto para a instalação do sistema irradiante
da requerente, que atendeu ao Aviso de Habilitação
publicado no Diário Oﬁcial da União de 7-2-2002,
situou-se numa posição geográﬁca cuja distância
resultou em 1,24Km da antena de transmissão da
emissora de outra entidade já autorizada em Brasília (Paranoá) e que havia atendido ao Aviso, desta
Secretaria, publicado anteriormente no Diário Oﬁcial da União de 18-3-1999, conforme comunicado
à entidade por meio do ofício nº 1.077, datado de
27-2-2003. (cópia anexa)
b) Associação de Difusão Comunitária do Paranoá – Processo nº 53000004532/1998, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: O local
proposto para a instalação do sistema irradiante da
requerente, que atendeu ao Aviso de Habilitação
publicado no Diário Oﬁcial da União de 24-5-2002,
situou-se numa posição geográﬁca cuja distância
resultou em 1,49Km da antena de transmissão da
emissora de uma outra entidade já autorizada em
Brasília (Paranoá) e que havia atendido ao Aviso,
desta Secretaria,publicado anteriormente no Diário
Oﬁcial da União de 18-3-1999, conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 1.078, datado
de 27-2-2003. (cópia anexa)
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II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com
petição de folha nº 1 , bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a
instrução do presente o processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Quadra 6, conjunto “C”, casa 8,
salas 401 e 402, na cidade de Brasília (Paranoá), Estado do Distrito Federal, de coordenadas geográﬁcas
em 15°46’49”S de latitude e 47°46’43’W de longitude,
conforme os dados constantes do Aviso publicado no
DOU, de 24-5-02.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 36/37, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da comprovação de necessária alteração estatutária,
comprovante de válida existência das entidades que
manifestaram apoio à iniciativa, cópia do CNPJ da requerente e declaração do endereço da sede (ﬂs. nºs
39 a 84).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ 64, ﬁrmado
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pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a norma 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item nº 6.11, conforme
observa-se nas folhas nº 74 e 75. Ressaltamos que
nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especiﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas nºs 1 a 85, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem nº 6.7 incisos XIX e X da Norma Complementar nº 2/98,
bem como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem nº 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem nº 6.7, incisos III, IV, V e VIII da
Norma Complementar nº 2/98 e ainda, demais
declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
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seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação dos Candangos do Paranoá – ACP;
• quadro diretivo
Presidente: Ana Lúcia Natal Rajão
Vice-presidente: Ana Lidia Avila Franciscone
Diretor Secretário: Altamiro Rajão
Diretor Adm e Fin: Alan José Natal Rajão
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Quadra 4, conjunto “A”, lote 4, cidade de Brasília
(Paranoá), Estado do Distrito Federal;
• coordenadas geográﬁcas
15°47’40”S de latitude e 47°46’56”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. nº 74 e 75,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” nº 64
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação dos Candangos
do Paranoá – ACP, no sentido de conceda-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53000002995/2002, de 28 de maio de 2002.
Brasília, 18 agosto de 2003. – Relator da conclusão Jurídica, Lucia Helena Magalhães Bueno, Chefe
de Serviço / SSR.
Relator da Conclusão Técnica, Ana Maria das
Dores e Silva, Chefe de Serviço/SSR
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 20 de agosto de 2003. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Comunicação Eletrônica.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 20 de agosto de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 217/2003/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 20 de agosto de 2003. – Eugênio de
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 449, DE 2006
(Nº 2.225/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do
Vale a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pinheirinho do
Vale, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 663, de 26 de dezembro de 2005, que autoriza
a Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do Vale
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pinheirinho do Vale, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 215, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 663, de
26 de dezembro de 2005, que outorga autorização à
Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do Vale
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no município de Pinheirinho do Vale, Estado do Rio
Grande do Sul.
Brasília, 4 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 11 EM
Brasília, 5 de janeiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Cultural
Pinheirinho do Vale, no Município de Pinheirinho do
Vale, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
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senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53000.018100/04, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Tito Cardoso de Oliveira
Neto.
PORTARIA Nº 663, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53000018100/04 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 1.957/108/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do Vale, com sede na Rua
Ervino Breitenbach, nº 465, no município de Pinheirinho
do Vale, Estado do Rio Grande do Sul, para executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 27°12’36”S e longitude em
53°37’02”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
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RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA
E SEM CONCORRENTES
RELATÓRIO Nº 182/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.000.018.100/04, protocolizado em 29 de abril de 2004.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do Vale, Município de Pinheiro do Vale, Estado
do Rio Grande do Sul.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do Vale, inscrita no CNPJ sob o número
03.202.795/0001-09, no Estado do Rio Grande do Sul,
com sede na Rua Ervino Breitenbach nº 465, Município
de Pinheirinho do Vale, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 10 de março de 2004 subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 28 de janeiro de 2004 que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com
petição de folha 01, bem como toda a documentação
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612,
de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004.
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5. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua Ervino Breitenbach,
465 – Centro, no Município de Pinheirinho do Vale,
Estado do Rio Grande do Sul de coordenadas geográﬁcas em 27°12’35”S de latitude e 53°36’43”W de
longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da
memória do documento de folhas 160 e 161, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”,
que por sua vez trata de outros dados, quais sejam:
informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com
os levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, situação da estação em faixa
de fronteira, endereço proposto para instalação da
antena; planta de arruamento, endereços da sede
e do sistema irradiante, outros dados e conclusão.
Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade apontou novas
coordenadas, o que foi objeto de análise e conclusão
por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação dos novos dados. Ressalte-se que
as coordenadas do local de instalação participante
do Aviso nº 19 não são as mesmas que a tornaram
a selecionada, pois, em resposta ao Ofício nº 3.397,
datado de 8-6-2005, a Requerente apresentou as
coordenadas reais do local de instalação do sistema
irradiante, conforme ﬂs. 192, 193, 194, 201 e 204.
Ocorre que tanto os segundos (SS”) da latitude (S)
quanto os da longitude (W) apresentados estavam
fracionados, havendo a necessidade de serem em
apenas dois dígitos inteiros. Sendo assim, foi feito
o Ofício nº 4.516 datado de 13-7-2005. Os novos
dados foram analisados e aceitos conforme ﬂs. 216
e 217.
7. Considerando a seleção desta requerente,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a
e b da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ
retiﬁcado da requerente, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em conformidade com o
disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma
(ﬂs. 164 a 212).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas – ﬂs. 209 e 210,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, cons-
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tatando-se conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas
folhas 216 e 217. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação
da entidade; os endereços da sede administrativa e
de localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio; características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 212 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados
às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
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• nome
Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do
Vale;
• Quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Ervino Breitenbach, 465, Centro, Município de
Pinheirinho do Vale, Estado do Rio Grande do Sul.
• coordenadas geográﬁcas
27°12’36” de latitude e 53°37’02” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 216 e 217, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 209
e 210 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do Vale, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.000.018.100/2004 de 29 de abril de 2005.
Brasília, 24 de agosto de 2005. – Aline Oliveira Prado Magalhães Lopes, Relatora da Conclusão
Jurídica – Ana Maria das Dores e Silva, Relatora da
Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 25 de agosto de 2005. – Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
Aprovo o Relatório nº 182/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 25 de agosto de 2005. – Carlos Alberto
Freire Resende, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica Substituto.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 450, DE 2006
(Nº 2.229/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Atalaia da Última Hora a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo Grande, Estado
de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 425, de 21 de setembro de 2005, que autoriza
a Associação Comunitária Atalaia da Última Hora a
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua pub1icação.
MENSAGEM Nº 211, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 425, de 21 de
setembro de 2005, que outorga autorização à Associação Comunitária Atalaia da Última Hora para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Brasília, 4 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC nº 279 EM
Brasília, 30 de setembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Atalaia
da Última Hora, no Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação
inclui manifestação de apoio da comunidade, numa
demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação
desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar
o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral
das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53700.001432/98, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 425, DE 21 DE SETEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53700.001432/98 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/nº 1.368 – 1.08/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Atalaia da Última Hora, com sede na Rua
Ponta Porã, nº 173, Jardim Palmira, Bairro Santo Amaro, no Município de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul, para executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 20°26’46”S e longitude em
54°39’19”W, utilizando a freqüência de 106,3 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
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RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA
E COM CONCORRENTES
RELATÓRIO Nº 107/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53700.001432/98, protocolizado em 9 de setembro de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Atalaia da Última Hora, Município de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Atalaia da Última
Hora, inscrita no CNPJ sob o número 02.007.800/000160, no Estado de Mato Grosso do Sul, com sede na
Rua Ponta Porã, nº 173 – Jardim Palmira – Bairro Santo
Amaro, no Município de Campo Grande, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 1º de setembro de 1998,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 17-12-99 que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras três entidades foram objeto de exame por parte
do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos,
bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Rui Barbosa – Processo nº 53700.000426/99,
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: em que
pese o trabalho realizado pela entidade, observa-se
que a mesma não possui características de Associação
Comunitária, vez que o campo de sua atuação restringe-se a Unidade Escolar que representa. Observa-se
que a entidade restringe o acesso de pessoas a seu
quadro associativo, conforme comunicado à entidade
por meio do Ofício nº 8.466/2001, datado de 29 de novembro de 2001, cuja cópia do ofício e respectivo AR
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Postal se encontram anexos. Saliente-se que, frente
a ciência do arquivamento dos autos, a entidade não
apresentou solicitação para reconsideração;
b) Associação Ebenezer de Integração Comunitária – Processo nº 53700.001270/98, arquivado pelos
seguintes fatos e fundamentos: A Entidade ao encaminhar alguns documentos em resposta ao Ofício nº
3.571/2002 datado de 18-6-2002, não cumpriu todas
as exigências indicadas, deixando de apresentar declarações e documentos elencados no subitem 6.7
incisos III, IV, V e VIII da Norma nº 2/98, relativos aos
novos dirigentes, eleitos em Ata de Eleição ocorrida
aos 10-2-2002. Outrossim, observou-se que a requerente apresentou documentação em resposta ao citado
ofício intempestivamente aos 31-7-2002, tendo ocorrido a perda do prazo por decurso do tempo, vez que a
entidade recebeu a comunicação das exigências aos
24-6-2002, conforme AR Postal anexado aos autos,
conforme comunicado à entidade por meio do Ofício
nº 5.122/2002, datado de 29 de agosto de 2002, cuja
cópia do ofício e respectivo AR Postal se encontram
anexos. Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento dos autos, a entidade apresentou solicitação
para reconsideração dos autos, tendo sido a mesma
objeto de análise pelo Departamento que decidiu pela
não reconsideração conforme os fatos e fundamentos dispostos no Ofício nº 1.653/2005 de 4 de abril de
2005, conforme AR Postal recebido pela entidade em
13-4-2005. Até a presente data a entidade não apresentou recurso;
c) Associação Comunitária Reunida – Processo
nº 537000.000445/99, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: processo arquivado sem ofício em
decorrência de não atender ao disposto no DOU de
17-5-2004, cuja cópia encontra-se anexa.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004,
de 26-1-2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em

NOVEMBRO 2006
Novembro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Palestina, 301 – Bairro Santo Amaro, no município de Campo Grande, Estado
do Mato Grosso do Sul, de coordenadas geográﬁcas
em 20°31’42”S de latitude e 54°22’31”W de longitude.
Estas coordenadas foram alteradas, antes mesmo da
primeira análise.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser conﬁrmadas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 133 e 134, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
JBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados, ressalte-se que em relação ao item
15 do Relatório de Análise de Instalação da Estação
de Radcom houve justiﬁcativa às folhas 287.
7. Considerando a seleção desta requerente ,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a,
c, e, f, g, h, i e j da Norma Complementar nº 1/2004,
comprovação de necessária alteração estatutária,
comprovante de válida existência das entidades que
manifestaram apoio à iniciativa, cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente e declaração do endereço da sede,
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em conformidade com o disposto no subitem 12.1
e alíneas da citada Norma (ﬂs. 206 a 311).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 228, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004,
em especial as exigências inscritas em seu subitem
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 286
e 287. Ressaltamos que nestes documentos constam
as seguintes informações: identiﬁcação da entidade;
os endereços da sede administrativa e de localização
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no
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limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
09. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente no intervalo de folhas 1 a 311, dos autos,
corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 e pressupostos da Norma Complementar nº 1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Atalaia da Última
Hora;
• quadro diretivo
Presidente: Júlio Trajano Vargas
Vice-Presidente: Mário Garcia Rodrigues
1º Secretário: José Vargas
2ª Secretária: Ani Karoliny Macena Samúdio
1ºTesoureiro: Natalino Dimas de Oliveira
2ª Tesoureira: Márcia Regina Oliveira de Souza
Diretor de Operações: Ramão Rivelino Pinheiro
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• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Ponta Porã, nº 173 – Santo Amaro, município
de Campo Grande, Estado do Mato Grosso;
• coordenadas geográﬁcas
20°26’46”S de latitude e 54°39’19”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 286 e 287,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs
228 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária Atalaia da Última Hora, no sentido de
conceder-lhe a autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53700.001432/98, de 9
de setembro de 1998.
Brasília, 27 de maio de 2005. – Relator da Conclusão Jurídica, Vilma de Fátima Alvarenga Fanis,
Chefe de Serviço de Radiodifusão Comunitária
Relator da Conclusão Técnica – Ana Maria das
Dores e Silva, Chefe de Serviço de Radiodifusão Comunitária
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 30 de maio de 2005. – Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
De acordo.
Á consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 30 de maio de 2005. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 2005/RADCOM/DOS/SSCE/
MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame
e parecer.
Brasília 30 de maio de 2005. – Sergio Luiz de
Moraes Diniz, Secretario de Serviço de Comunicação
Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 451, DE 2006
(Nº 2.235/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Laudano Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Pojuca,
Estado da Bahia.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 317, de 24 de agosto de 2004, que outorga
permissão à Laudano Comunicações Ltda., para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Pojuca, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 108
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos de art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 317, de
24 de agosto de 2004, que outorga permissão à Laudano Comunicações Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada no município de Pojuca, Estado da Bahia.
Brasília, 23 de fevereiro de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 240 EM
Brasília, 27 de agosto de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 051/2000SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Pojuca, Estado da Bahia.
2. A Comissão Especial de Licitação, constituída
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e
suas alterações, depois de analisar a documentação
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes, com observância
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que à Laudano
Comunicações Ltda., (Processo nº 53640.000359/2000)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
pata onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
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PORTARIA Nº 317, DE 24 DE AGOSTO DE 2004
O Ministro de Estado das Comumcações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
do Processo nº 53640.000359/2000, Concorrência nº
051/2000-SSR/MC, e do Parecer/MC/Conjur/MGT/Nº
1.131 – 2.29/2004, 3 de agosto de 2004, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Laudano Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, no município de Pojuca, Estado da Bahia.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LAUDANO COMUNICAÇÕES LTDA.
Paschoal de Souza Laudano Filho,
brasileiro, maior, casado, técnico de obras
civil, natural de Itanagra, Estado da Bahia,
residente e domiciliado à Av. Durvaltércio de
Aguiar, 710 – Nova Pojuca, cidade de Pojuca,
Estado da Bahia, CEP 48.120-000, portador
da Cédula de Identidade RG nº 327.164, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF sob o
nº 006.041.355-72;
Gerusa Dias Laudano Barbosa, brasileira, maior, casada, enfermeira, natural de
Pojuca, Estado da Bahia, residente e domiciliada à Av. Durvaltércio de Aguiar, 755 – Nova
Pojuca, cidade de Pojuca, Estado da Bahia,
CEP 48.120.000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.614.321, expedida pela SSP/BA
e inscrita no CPF sob o nº 355.721.835-04; resolvem entre si e na melhor forma de direito,
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a constituição de uma Sociedade por Cotas
de Responsabilidade Limitada que se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:
Cláusula I – A Sociedade terá como denominação Social: Laudano Comunicações Ltda.
Cláusula II – O objetivo social será executar e explorar Serviços de Radiodifusão, em base comercial,
mediante concessão ou permissão que lhe venha ser
outorgada por atos dos poderes públicos, com observância na produção e programação dos seus serviços
às ﬁnalidades educativas, artísticas, culturais, jornalísticas e informativas, de conformidade com legislação
referente e aplicável ao serviço.
§ 1º A Sociedade adotará o nome fantasia: “Pojuca FM”
§ 2º A Sociedade terá sua sede à rua J. J. Seabra, 218 – Centro, CEP 48.120-000, no Município de
Pojuca, Estado da Bahia.
§ 3º Fica eleito o Foro da Cidade de Pojuca para
dirimir quaisquer divergências surgidas entre sócios,
que renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cláusula III – A Sociedade é constituída para vigorar por prazo indeterminado.
Parágrafo único. Quando e se necessário a dissolução da sociedade, os dispositivos da Lei pertinente
serão observados.
Cláusula IV – A Sociedade se compromete, por
seus sócios, se investida na qualidade de Concessionária ou Permissionária do Serviço de Radiodifusão, a
não efetuar qualquer alteração neste Contrato Social
nem proceder transferência de cotas, sem que tenha
sido prévia, plena e legalmente autorizado pelo Poder
Concedente.
Cláusula V – A Sociedade se obriga a observar,
com rigor que se impõem, leis, decretos-lei, decretos,
regulamentos, portarias e demais normas legais vigentes ou a viger, referentes e aplicáveis aos serviços de
Radiodifusão que lhe forem outorgados.
Cláusula VI – A Sociedade se obriga a obedecer
à organização dos quadros de pessoal as qualiﬁcações técnicas e operacionais ﬁxadas pelo Ministério
das Comunicações.
Cláusula VII – As cotas representativas do Capital Social são inalienáveis e incausionáveis, direta ou
indiretamente, a estrangeiros ou pessoas jurídicas e
sua totalidade pertencerá sempre a brasileiros natos,
brasileiros naturalizados há mais de dez anos ou portugueses com igualdade de direitos civis reconhecida.
Cláusula VIII – O Capital Social é de R$30.000,00
(trinta mil reais), representado por 30.000 (trinta mil)
cotas no valor nominal de R$1,00 (hum real), cada uma,
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subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios, em
moeda corrente do País, na seguinte proporção:

Parágrafo único. De acordo com o art. 2º In ﬁne
do Decreto nº 3.708 de 10 de janeiro de 1919, a responsabilidade dos sócios é limitada ao total do Capital Social.
Cláusula IX – As cotas são individuais em relação
à sociedade, que, para cada uma delas só reconhece
um proprietário.
Cláusula X – A Sociedade será gerida e administrada pelo sócio Paschoal de Souza Laudano Filho,
já qualiﬁcado no preâmbulo, sendo-lhe atribuído todos
os poderes de administração legal da Sociedade e sua
representação em juízo ou fora dele, competindo-lhe
ainda a assinatura de todos os documentos isoladamente, relativos às suas questões sociais e comerciais
para o que se lhe dispensam prestação de caução.
§ 1º A hipótese de dispor ou onerar com as ressalvas atinentes sobre qualquer forma, os bens constitutivos do patrimônio da Sociedade, inclusive direitos,
torna obrigatório a assinatura de todos os sócios.
§ 2º Ao Sócio Gerente, caberá uma retirada de
Pro Labore que será ﬁxada pelo consenso unânime
dos sócios, obedecendo os critérios aplicados pela
Legislação do Imposto de Renda.
Cláusula XI – O uso da denominação social nos
termos da Cláusula X, deste instrumento é vedado em
ﬁanças, avais, abonos e outros favores estranhos aos
interesses da Sociedade, ﬁcando o Sócio Gerente pessoalmente responsável pelos atos praticados.
Cláusula XII – Os Administradores da Sociedade
serão brasileiros natos, brasileiros naturalizados há
mais de dez anos ou portugueses com igualdade de
direitos civis reconhecida e a sua investidura no cargo
somente pode ocorrer após haverem sido aprovados
pelo Ministério das Comunicações.
Parágrafo único. Se procuradores vierem a ser
investidos nos poderes de gestão e administração da
Sociedade, atribuição que caberá a brasileiros natos,
brasileiros naturalizados há mais de dez anos ou portugueses com igualdade de direitos civis reconhecida,
o ato da nomeação será necessariamente submetido
à prévia autorização dos órgãos competentes do Ministério das Comunicações.
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Cláusula XIII – As cotas sociais não poderão
ser cedidas a terceiros, estranhos à Sociedade sem
o conhecimento expresso dos sócios. Para esse ﬁm,
o sócio que pretender se retirar deverá notiﬁcar por
escrito aos demais, concedendo-lhe o prazo de 60
(sessenta) dias, contados da data de recebimento da
notiﬁcação para que exerça ou renuncie em condições
de igualdade ao direito de preferência a aquisição de
cotas da Sociedade.
§ 1º Fica ajustado entre as partes que o sócio que
se retirar, caberá receber o valor das cotas integralizadas e representativas de seu capital mais os lucros
apurados em balanço, previamente aprovado pelos
sócios, cujo pagamento será à vista ou em prestações
conforme convencionado entre os sócios da época.
§ 2º A saída de sócio será objeto a oportunidade,
de Alteração Contratual, sendo submetido o documento à anuência prévia do Ministério das Comunicações
e posterior arquivamento na Junta Comercial do Estado da Bahia.
Cláusula XIV – O falecimento, impedimento ou
incapacidade de qualquer natureza de qualquer dos
sócios não dissolverá necessariamente a Sociedade,
ﬁcado herdeiros e sucessores ou representante legal
nomeado, integrando o quadro social mediante consenso entre os sócios supérstites, caso não haja impeditivo legal quanto a sua capacidade jurídica e se
observe a anuência prévia dos órgãos competentes do
Ministério das Comunicações, para que sua admissão
seja revestida de todos os direitos legais.
Parágrafo único. Se herdeiros ou sucessores
não desejarem continuar na Sociedade, seus haveres
serão apurados em balanço levantado especialmente
para esse ﬁm, e serão pagos à vista ou em parcelas
convencionadas entre os sócios da época.
Cláusula XV – O exercício social coincidirá com
o ano civil, terminando 31 de dezembro quando serão
levantados o balanço patrimonial, a demonstração de
resultados do exercício e as demonstrações ﬁnanceiras
de conformidade com a Legislação em vigor.
Parágrafo único. Os lucros apurados serão divididos entre os sócios proporcionalmente às cotas de
Capital na Sociedade os mantimentos como reserva
para posterior incorporação ao Capital Social. Em caso
de prejuízo, o mesmo será suportado pelos sócios,
também nas proporções de suas cotas.
Cláusula XVI – Os casos omissos neste Contrato
Social serão regidos pelos dispositivos do Decreto nº
3.708 de 10 de janeiro de 1919 e a Lei nº 8.934 de 18
de novembro de 1994, regulamentada pelo Decreto nº
1.800 de 30 de janeiro de 1996, cuja ﬁel observância,
como das demais cláusulas deste compromisso, se
obrigam os dirigentes e sócios.
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Cláusula XVII – Os sócios qualiﬁcados no preâmbulo deste instrumento declaram que não estão
impedidos de exercerem o comércio ou administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal.
E por estarem justos e contratados, assinam o
presente Contrato Social em 3 (três) vias de igual teor
e forma, fazendo-o perante duas testemunhas.
Pojuca/BA, 23 de maio de 2000.
SÓCIOS:
Assinatura
Nome: Paschoal de Souza Laudano Filho
Assinatura
Nome: Gerusa Dias Laudano Barbosa
TESTEMUNHAS:
Nome: Jarbas José Alves Menezes
CPF: 168.977.655-20
RG: 1.282.026 – SSP/BA
Nome: Marluse Veiga Araújo
CPF: 565.700.585-68
RG: 0438672518 – SSP/BA
Visto:
Matheus Lima Moura
OAB-BA 15.903.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 452, DE 2006
(Nº 2.243/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Amigos de Bairros da Comunidade de
Dolcinópolis a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dolcinópolis, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 697, de 9 de dezembro de 2003, que autoriza
a Associação Amigos de Bairros da Comunidade de
Dolcinópolis a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Dolcinópolis, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 245, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
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de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 697, de 9 de
dezembro de 2003, que outorga autorização à Associação Amigos de Bairros da Comunidade de Dolcinópolis
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Dolcinópolis, Estado de São Paulo.
Brasília, 18 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 633 EM
Brasília, 26 de dezembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Amigos de Bairros da Comunidade de Dolcinópolis, na cidade de Dolcinópolis,
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53830.001432/99, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira
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PORTARIA Nº 697, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53830:001432/99 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1518/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Amigos de Bairros da Comunidade de Dolcinópolis, com
sede na Rua Santo Antônio, s/nº – Centro, na cidade
de Dolcinópolis, Estado de São Paulo, para executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 20º07’23”S e longitude em
50º30’49’W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 311/2003 –DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53830001432/99, protocolizado em 21-10-1999
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Amigos de Bairros da Comunidade de Dolcinópolis, localidade de Dolcinópolis
Estado de São Paulo.
I – Introdução
1. A Associação Amigos de Bairros da Comunidade de Dolcinópolis, inscrita no CNPJ sob o número
3.386.917/0001–64, no Estado de São Paulo, com
sede na Rua Santo Antônio, s/nº, centro, cidade de
Dolcinópolis dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, conforme requerimento datado de
14 de outubro de 1999, subscrito por representante
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
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são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU, de 11 de dezembro de 2001, que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes .
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-08-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua José Vasconcelos, s/nº, centro, na cidade de Dolcinópolis, Estado de São Paulo, de
coordenadas geográftcas em 20º06’24’’S de latitude e
50º30’54’’W de longitude. Ocorre que posteriormente as
coordenadas e o endereço foram retiﬁcados, passando
em 20º07’23’’S de latitude e 50030’49”W de longitude
e na Praça Regina Massola Dolci, s/nº, centro.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 144, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de armamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
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que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da declaração do endereço da sede, cujo
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na
legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos
e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada a
apresentação do projeto técnico (ﬂs. 148 a 226).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 156, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observase nas folhas 160/161. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações: identiﬁcação
da entidade; os endereços da sede administrativa e de
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
características técnicas dos equipamentos (transmissor)
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 226, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiroe adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demons-
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trando a sua regularidade, conforme indicado
no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de
conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Amigos de Bairros da Comunidade
de Dolcinópolis
• quadro diretivo
Presidente: OnivaLdo Batista
Vice presidente: José Augusto Franzato
Secretário Esecutivo: Nilton César Bélia
Tesoureiro : Adilio Pereira Paschoa
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Praça Regina Massola Dolci, s/n, centro, cidade
de Dolcinópolis, Estado de São Paulo;
• coordenadas geográﬁcas
20º07’23’ de latitude e 50º30’49” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 180/181, bem
como “Formulário de informações Técnicas” – ﬂs 156
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Amigos
de Bairros da Comunidade de Dolcinópolis, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53830001432/99, de 21
de outubro de 1999
Brasília, 23 de Outubro de 2003. – Relator da
conclusão Jurídica, Luciana Coelho, Chefe de Serviço/SSR – Relator da conclusão Técnica, Regina Aparecida Monteiro, Chefe de Serviço/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 24 de outubro de 2003. – Jayme Marques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio e Imagem
De acordo.
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À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 28 de outubro de 2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços
Aprovo o Relatório nº 312/2003/DOS/SSCE/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 28 de outubro de 2003. – Eugênio de
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica
(À Comunicação de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 453, DE 2006
(Nº 2.244/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Fundação
João Luís Albuquerque a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Caxias, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 561, de 18 de novembro de 2005, que autoriza
a Fundação João Luís Albuquerque a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Caxias, Estado
do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 234, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 561,
de 18 de novembro de 2005, que outorga autorização
à Fundação João Luís Albuquerque para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no município de
Caxias, Estado do Maranhão.
Brasília, 12 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 359 EM
Brasília, 6 de dezembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Fundação João Luis Albuquerque, no
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Município de Caxias, Estado do Maranhão, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição pata prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da imponência da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53680.000883/98, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Helio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 561 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei Nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53680000883/98 e do Parecer/MC/
Conjur/AGF/ 1795 – 1.08 / 2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Fundação João
Luis Albuquerque, com sede na Rua Bela Vista, Bairro Castelo Branco, no município de Caxias, Estado
do Maranhão, para executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
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ográﬁcas com latitude em 04º52’07”S e longitude em
43020’55’W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Helio Costa.
INFORMAÇÃO Nº 390 /2005 – RADCOM/DOS/
SSCE/MC – SLP
Referência: Processo nº 53.830.002.626-98 de 411-1998
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Beneﬁcente e Cultural Comunitária de Ilha Solteira, na localidade de Ilha Solteira,
Estado de São Paulo.
Conclusão: Processo instruído.
Trata-se o presente processo de pedido de autorização para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, formulado pela Associação Beneﬁcente e Cultural
Comunitária de Ilha Solteira.
Em decorrência da análise da documentação
instrutória do processo em epigrafe e de acordo com
a NOTA/MC/CONJUR/GAT/Nº 0087-1.08/2005, datada
de 19-1-2005, foram apontadas as seguintes pendências: retiﬁcação da seqüência cronológica das folhas,
retiﬁcação do quadro diretivo, eleição do 1º secretário
e suplente e ainda juntada do AR Postal referente ao
Ofício nº 2.483/03 de 23-4-2003. Desta forma, seguiram-se diligências para a apresentação da referida
documentação, tendo sido a mesma encaminhada
pela Requerente.
Relativamente à ordem cronológica das páginas
do processo, esclarecemos foram renumeradas.
O quadro diretivo da Entidade, está composto
da seguinte forma:
Presidente: Antônio Eduardo Turra
Vice-Presidente: Nobuo Oki
1º Secretário: Emanuel Rocha Woiski
2º Secretário: João Pereira dos Reis
1º Tesoureiro: Cícero Aparecido da Silva
2º Tesoureiro: Edmundo Araújo Filho
Dir. Jurídico: Ademir Zagato
Dir. Social: Luciano Mário Ennes
Suplente: Márcio Moreira dos Santos
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No tocante à juntada do AR Postal assinado, esclarecemos que o citado oﬁcio foi devolvido pelos Correios, motivo pelo qual procedemos a publicação de um
Comunicado de Arquivamento no DOU de 15-2-2005,
dando publicidade ao arquivamento do processo da
concorrente e ainda concedendo um prazo de 30 dias
para que ela apresentasse pedido de reconsideração,
o que não ocorreu até a presente data.
Frente ao saneamento do processo e ainda, considerando o Relatório nº 280/2004 – DOSR/SSR/MC,
este Departamento conclui que toda a documentação
constante dos autos encontra-se de acordo com a legislação atinente.
Face ao exposto, faz-se mister o retomo dos autos à Consultoria Jurídica, para apreciação do relatado,
no sentido de conceder a Associação Beneﬁcente e
Cultural Comunitária de Ilha Solteira outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade pretendida.
Brasília, 4 de julho de 2005. – Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, Coordenador-Geral.
De acordo.
A consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, de julho de 2005. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo a Informação nº 390/2005/RADCOM/
DOS/SSCE – SLP. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, de julho de 2005. – Sérgio Luiz de Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 454, DE 2006
(Nº 2.249/2006, a Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Educativa e Cultural Vivaldo
Nascimento Piotto para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Passos, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 15 de fevereiro de 2006, que outorga
concessão à Fundaçao Educativa e Cultural Vivaldo
Nascimento Piotto para executar, por 15 (quinze) anos,
seja direito de exclusividade, serviço de radiodifusâo de
sons e imagens, com ﬁns exclusivamente educativos,
na cidade de Passos, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 144, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro dc Estado das
Comunicações, o ato constante do Decreto de 15 de
fevereiro de 2006, que “Outorga concessão à Fundação
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Educativa e Cultural Vivaldo Nascimento Piotto, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com ﬁns exclusivamente educativos, no Município de
Passos, Estado de Minas Gerais”.
Brasília, 7 de março de 2006.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 455, DE 2006
(Nº 2.257/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Beneﬁcente Acácia Branca
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeira dos Índios,
Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 560, de 19 de novembro de 2005, que autoriza
a Associação Comunitária Beneﬁcente Acácia Branca
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 235, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
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ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 560, de
18 de novembro de 2005, que outorga autorização à
Associação Comunitária Beneﬁcente Acácia Branca a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, no município de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas.
Brasília, 12 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 360 EM
Brasília, 6 de dezembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Beneﬁcente
Acácia Branca, no Município de Palmeira dos Índios,
Estado de Alagoas, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
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2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53103.000100/02, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 560, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53103.000100/02 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 1837-1.08/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Beneﬁcente Acácia Branca, com sede na
Rua Conrado Pereira, nº 18 – Centro, Distrito de Canaﬁstula de Frei Damião, no Município de Palmeira
dos Índios, Estado de Alagoas, para executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 09°23’57”S e longitude em
36°42’46”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
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Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA
E CONCORRENTES
RELATÓRIO Nº 85/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.103.000.100/2002, protocolizado em 11 de março 2002.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Beneﬁcente
Acácia Branca, Município de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Beneﬁcente Acácia
Branca, inscrita no CNPJ sob o nº 24.175.770/000133, no Estado de Alagoas, com sede na Rua Conrado
Pereira, 18 – Centro – Distrito de Canafístula de Frei
Damião, no Município de Palmeira dos Índios, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
conforme requerimento datado de 8 de março de 2002,
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na Exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 7 de fevereiro de 2002 que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outra entidade foi objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo
sido seu processo devidamente analisado e arquivado.
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da
relação constando o respectivo nome e processo, se
encontra abaixo explicitada:
a) Associação Beneﬁcente Frei Damião – Processo nº 53.610.000.170/1999, arquivado pelos seguin-
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tes fatos e fundamentos: A Entidade apresentou parte
da documentação exigida pela Legislação especíﬁca
em tempo hábil, tendo sido o seu processo analisado
pelo Departamento de Outorga de Serviços, constatando-se pendências passíveis do cumprimento das
exigências dispostas no nosso Ofício nº 1.636, datado
de 27-2-2004. Ocorre que a entidade não encaminhou
todos os documentos relativos as pendências técnicas
e jurídicas em cumprimento as exigências elencadas
no citado ofício, tendo ocorrido a perda do prazo por
decurso do tempo e ﬁcando comprovada a falta de
interesse processual da requerente, conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 5.017/2004,
datado de 12 de maio de 2004, cuja cópia do ofício e
respectivo AR Postal se encontram anexos. Salientese que, frente a ciência do arquivamento dos autos, a
entidade apresentou solicitação para reconsideração
dos autos, tendo sido a mesma objeto de análise pelo
departamento que decidiu pela não reconsideração
conforme os fatos e fundamentos dispostos no ofício nº 9.971/2004, de 9 de julho de 2004 e ofício nº
18.734/2004, de 3 de novembro de 2004, cuja cópia
dos ofícios e AR Postal encontram-se anexos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para a
regular análise dos requerimentos, passou ao exame do
pleito formulado pela requerente, de acordo com petição
de folha 1, bem como toda a documentação apresentada
e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a
legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998,
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma
Complementar nº 1/2004, de 26-1-2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Manoel Gomes, 335 – Centro, no Município de Palmeira dos Índios, Estado de
Alagoas, de coordenadas geográﬁcas em 09º24’11”S
de latitude e 36º37’34”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 50 e 51, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE,
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compatibilização de distanciamento do canal, situação
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para
instalação da antena; planta de armamento, endereços
da sede e do sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade apontou novas
coordenadas o que foi objeto de análise e conclusão por
este Departamento, que constatou a possibilidade de
aceitação dos novos dados. Ressalte-se que em relação ao item 15 do Roteiro de Análise de Instalação da
Estação de RadCom as coordenadas geográﬁcas são
as mesmas que a tornaram selecionada.
7. Considerando a seleção desta requerente,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a,
g, da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação
de necessária alteração estatutária, comprovante de
válida existência das entidades que manifestaram apoio
à iniciativa, cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente;
Certidão Cartorária e declaração do endereço da sede
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em conformidade com o disposto no subitem 12.1
e alíneas da citada Norma (ﬂs. 147 a 229).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações técnicas” – ﬂs 150 e 151,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complementar
nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em seu
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 195 e 196. Ressaltamos que nestes documentos
constam as seguintes informações: identiﬁcação dá
entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
características técnicas dos equipamentos (transmissor)
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação
da potência efetiva irradiada e intensidade de campo
no limite da área de serviço, diagramas de irradiação
do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 229, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/1998
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
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Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/1998;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindose abaixo as informações básicas sobre a entidade:
comunicações
• nome
Associação Comunitária Beneﬁcente Acácia
Branca;
• quadro diretivo
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11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária Beneﬁcente Acácia Branca, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.103.000.100/2002, de 11 de março de 2002.
Brasília, 28 de abril de 2005. –

À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 28 de abril de 2005. – Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 456, DE 2006
(Nº 2.259/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Entre Amigos de Reserva a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Reserva, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 558, de 18 de novembro de 2005, que autoriza
a Associação Comunitária Entre Antigos de Reserva
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Reserva, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 237, DE 2006

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Conrado Pereira, 18 – Centro, Município de
Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas;
coordenadas geográﬁcas
09º23’57”S de latitude e 36º42’46”W de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 195 e 196, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 150
e 151 e que se referem à localização da estação.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 558,
de 18 de novembro de 2005, que outorga autorização
à Associação Comunitária Entre Amigos de Reserva
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Reserva, Estado do Paraná.
Brasília, 12 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 456, DE 2006
(Nº 2.259/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Entre Amigos de Reserva
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Reserva, Estado do
Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 558, de 18 de novembro de 2005, que autoriza
a Associação Comunitária Entre Amigos de Reserva
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Reserva, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 237, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 558,
de 18 de novembro de 2005, que outorga autorização
à Associação Comunitária Entre Amigos de Reserva
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
Município de Reserva, Estado do Paraná.
Brasília, 12 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 372 EM
Brasília, 6 de dezembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Entre Amigos
de Reserva, no Município de Reserva, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
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permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também, servem
de elo á integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portada
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade do
Processo Administrativo nº 53740.000489/2002, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 558, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53740.000489/2002 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 0500–1.08/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Entre Amigos de Reserva, com sede na Avenida
Coronel Rogério Borba, nº 746 – Centro, no município
de Reserva, Estado do Paraná, para executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 24°38’56”S e longitude em
50°50’56”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
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INFORMAÇÃO Nº 65/2005– RADCOM/DOS/SSCE/
MC– SLP
• Referencia: Processo nº 53.740.000.489-2002 de
5-7-2004
• Objeto: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
• Interessado: Associação Comunitária Entre Amigos de Reserva, na localidade de Reserva Estado do
Paraná.
• Conclusão: Processo instruído.
Trata-se o presente processo de pedido de autorização para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Reserva, Estado do Paraná,
formulado pela Associação Comunitária entre Amigos
de Reserva.
Em decorrência da análise da documentação
instrutória do processo em epigrafe e de acordo com
a Nota/MC/Conjur/GAT/Nº 0959-1.08/2004, datada de
20-8-2004, foram apontadas as seguintes pendências:
alteração do estatuto social, alteração na composição
do quadro diretivo, declaração do subitem 6.7 V, retiﬁcação da diretoria indicada no Relatório, certidão de
casamento da Sra. Eliane Fernandes, cópia dos ofícios
8947 de 30-6-2004 e 8766 de 29-6-2004, devidamente acompanhados dos avisos de recebimento e ainda
solicita esclarecimentos acerca do item 15 do Roteiro
de Análise de Instalação da Estação. Desta forma, seguiram-se diligências para a apresentação da referida documentação, tendo sido a mesma encaminhada
pela Requerente.
Quanto aos ofícios solicitados, estamos encaminhando as devidas cópias em anexo, devidamente
acompanhadas do aviso de recebimento. Informamos
que, até a presente data, não houve interposição de
recurso por nenhuma das concorrentes.
Relativamente ao item 15 do Roteiro de Análise
de Instalação da Estação, consta justiﬁcativa ás ﬂs.
289 e 290 dos autos.
Comunicamos que o atual quadro diretivo da Entidade está composto pelos seguintes membros:
Presidente: Sadao Ouchi
Vice-Presidente: Eliane Fernandes Bueno de Godoy
1º Secretário: Orlei dos Santos Ferreira
2º Secretário: Claudinéia Trelinski
1º Tesoureiro: Gilberto Bueno de Godoy
2º Tesoureiro: Mariko Ouchi
Face ao exposto, entendemos ter saneado a documentação instrutora dos autos.
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Frente ao saneamento do processo e ainda, considerando o Relatório nº 216/2004-Dosr/SSR/MC,
este Departamento conclui que toda a documentação
constante dos autos encontra-se de acordo com a legislação atinente.
Face ao exposto, faz-se mister o retomo dos autos à Consultoria Jurídica, para apreciação do relatado, no sentido de conceder a Associação Comunitária
Entre Amigos de Reserva outorga de Autorização para
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade pretendida.
Brasilia, 1 de fevereiro de 2005.– Waldemar Gonçalves Orutnho Junior
Coordenador-Geral
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 3 de fevereiro de 2005. – Carlos Alberto Freire Resende
Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
Aprovo a Informação nº 0065/2005/Radcom/DOS/
SSCE/MC-SLP. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica
para exame e parecer.
Brasília, 4 de fevereiro de 2005. –Sergio Luiz de
Moraes Diniz, Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 457, DE 2006
(Nº 2.260/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Meleiro a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Meleiro, Estado
de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 653, de 22 de dezembro de 2005, que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária de Meleiro
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Meleiro, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 247, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
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ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 653, de
22 de dezembro de 2005, que outorga autorização à
Associação de Radiodifusão Comunitária de Meleiro
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Meleiro, Estado de Santa Catarina.
Brasília, 18 de abril de 2006. – Luís Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 7 EM
Brasília, 4 de janeiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária de Meleiro, no Município de Meleiro, Estado
de Santa Catarina, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53100.000363/2004, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais,
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Tito Cardoso de Oliveira
Neto.
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PORTARIA Nº 653 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53100.000767/2004 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 2003 – 1.08/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Meleiro, com sede na rua
Saul Piazza, s/nº, Bairro Estreito, no município de Meleiro, Estado de Santa Catarina, para executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 28°50’03”S e longitude em
49º38’O8”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Helio Costa.
RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA
E SEM CONCORRENTES
RELATÓRIO Nº 0239/2005/RADCOM/DOS/SSCE/
MC
Referência: Processo nº 53.100.000.767/2004 protocolizado em 28 de abril de 2004
Objeto: Requerimento de do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação de Radiodifusão Comunitária de Meleiro, município de Meleiro, Estado de Santa
Catarina.
I – Introdução
1. A Associação de Radiodifusão Comunitária de
Meleiro inscrita no CNPJ sob o nº 04.636.555/000185, no Estado de Santa Catarina, com sede na Rua
Saul Piazza, s/nº, Bairro Estreito, município de Meleiro,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado 28 de abril
de 2004 subscrito por representante legal, no qual
demonstrou interesse na exploração do Serviço de
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Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12, do
Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 28-1-2004 que contempla a Localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução
do presente processo administrativo, em conformidade
com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 192-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-31998 e Norma Complementar nº 1/2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km com centro
localizado na Rua Saul Piazza, s/nº, Bairro Estreito,
no município de Meleiro, Estado de Santa Catarina, de
coordenadas geográﬁcas cm 28°50’0l’S de latitude e
49°38’O5”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 243 e 244, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de Coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal, a
entidade apontou novas coordenadas, o que foi objeto
de análise e conclusão por este Departamento, que
constatou a possibilidade de aceitação dos novos dados, ressalte-se que em relação ao item 15 do Rotei-
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ro de Análise de Instalação da Estação de RadCom,
houve justiﬁcativa às ﬂs. 288.
7. Considerando a seleção desta requerente ,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas c
e d da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação
de necessária alteração estatutária e cópia do CNPJ
retiﬁcado da requerente, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em conformidade com o
disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma
(ﬂs. 251 a 286).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 270, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma Complementar 1/2004,
em especial as exigências inscritas em seu subitem
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 287
e 288. Ressaltamos que nestes documentos constam
as seguintes informações: identiﬁcação da entidade;
os endereços da sede administrativa e de localização
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 286, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados
às ﬁnalidades e requisitos da Lei 96 12/1998
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ‘ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas e
em conformidade com os preceitos dispostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e pela comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente,
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11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão
Comunitária de Meleiro, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.100.000.767/2004 de 28 de abril de 2004.
Brasília, 19 de outubro de 2005. – Relator da conclusão Jurídica, Lídia El Carab Moreira – Relator da
conclusão Técnica, Neide Aparecida da Silva.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 19 de outubro de 2005. – Alexandra
Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, de outubro de 2005. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 239/2005/Radcom/DOS/
Ssce/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer
Brasília, de outubro de 2005. – Joanilson L.
B. Ferreira, Secretário de Serviço de Comunicação
Eletrônica.
(À Comissão de Educação – em decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 458, DE 2006
(Nº2.269/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza, a Associação Comunitária Rádio Samaritana FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bela Vista do Maranhão,
Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 148, de 16 de abril de 2004, que autoriza a
Associação Comunitária Rádio Samaritana FM a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bela
Vista do Maranhão, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor’ na
data de sua publicação. – Aldo Rebelo, Presidente.
MENSAGEM Nº 230, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
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ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 148, de
16 de abril de 2004, que outorga autorização à Associação Comunitária Rádio Samaritana FM para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bela
Vista do Maranhão, Estado do Maranhão.
Brasília, 12 de abril de 2006. – Luís Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 157 EM
Brasília, 11 de maio de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Rádio
Samaritana FM, na cidade de Bela Vista do Maranhão,
Estado do Maranhão, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53680.000671/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
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PORTARIA Nº 148, DE 16 DE ABRIL DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
lido art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n0 53680.000671/98 e do PARECER/CONJUR/MC
nº 0384/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Rádio Samaritana FM, com sede na Rua do
Comércio, nº 63 – Centro, na cidade de Bela Vista do
Maranhão, Estado do Maranhão, para executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 03º44’27”S e longitude em
45º15’05”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Naciona], nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Eunício Oliveira
RELATÓRIO Nº 37/2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53680000671/98, protocolizado em 13-10-98.
Objeto: Requerimento de autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Rádio Samaritana FM, localidade de Bela Vista do Maranhão, Estado do Maranhão.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Rádio Samaritana
FM, inscrita no CNPJ sob o número 02570.375/000112, no Estado do Maranhão, com sede na rua do
Comércio nº 63, Centro, cidade de Bela Vista do Maranhão, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 9
de outubro de 1998, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de ,Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
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são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU, de 9 de setembro de 1999, que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e, ainda,
considerando a distância de 3,5km entre as interessadas nesta localidade, comunicamos que apenas a
mencionada entidade demonstrou seu interesse na
prestação do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem, por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998, e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na rua do Comércio nº 63, Centro, na cidade
de Bela Vista do Maranhão, Estado do Maranhão, de
coordenadas geográﬁcas em 03º44’27”S de latitude e
45º15’05”W de longitude, consoante os dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 9-9-99.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 93, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede do sistema irradiante, outros
dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
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requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos III, IV, VIII, da Norma nº 2/98, comprovação
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ
da requerente, declaração do endereço da sede, cujo
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na
legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos
e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada
a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 95 a 140).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 99 a 100,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma nº 2/98, em
especial as exigências inscritas em seu item 6.11,
conforme observa-se nas folhas 131 e 132. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes
informações: identiﬁcação da entidade; os endereços
da sede administrativa e de localização do transmissor,
sistema irradiante e estúdio; características técnicas
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 141, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 96 12/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiroe adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes.
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
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no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e, ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Rádio Samaritana FM;
• quadro diretivo
Presidente: Antônio Marcos Soares Rodrigues
Vice-Presidente: Maria Lúcia Barros
1º Secretário: Clarice Vieira Nogueira
2º Secretário: Márcia Regina Cruz da Silva
1º Tesoureiro: Antônio Nogueira
2º Tesoureiro: Reginaldo Lúcio Barros
• localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio
Rua do Comércio nº 63, Centro, cidade de Bela
Vista do Maranhão, Estado do Maranhão;
• coordenadas geográﬁcas
03º44’27” de latitude e 45º15’05” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 131 e 132, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 99 e
100 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
Rádio Samaritana FM, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53680000671/98, de 13 de outubro de 1998.
Brasília, 13 de maio de 2003. – Cristiane Cavalheiro Rodrigues, Relator da conclusão Jurídica
– Regina Aparecida Monteiro, Relatora da Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003 – Jaime de Carvalho Neto, Coordenador–Geral de Outorga de Serviços
de Áudio e Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 459, DE 2006
(Nº 2.286/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores de Uruana
de Minas a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Uruana de Minas,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 679, de 28 de dezembro de 2005, que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores de
Uruana de Minas a executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusâo comunitária na cidade de Uruana de Minas, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 290, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 679,
de 28 de dezembro de 2005, que outorga autorização
à Associação Comunitária dos Moradores de Uruana
de Minas para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no município de Uruana de Minas, Estado
de Minas Gerais.
Brasília, 27 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 12 EM
Brasília, 5 de janeiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária dos Moradores de Uruana de Minas, no Município de Uruana
de Minas, Estado de Minas Gerais, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação
inclui manifestação de apoio da comunidade, numa
demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação
desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar
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o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral
das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53100.000791/04, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Tito Cardoso de Oliveira
Neto.
PORTARIA Nº 679, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53100.000791/04 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 1328 – 1º-8-2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária dos Moradores de Uruana de Minas, com sede
na rua Deputado Camilo Machado, nº 24 – Centro, no
município de Uruana de Minas, Estado de Minas Gerais,
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 16º03’39”S e longitude em
46º15’25”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses, a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa
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RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA
E SEM CONCORRENTES
RELATÓRIO Nº 98/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53100.000.791/04, protocolizado em 13 de maio de 2004.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária dos Moradores
de Uruana de Minas, município de Uruana de Minas,
Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária dos Moradores
de Uruana de Minas, inscrita no CNPJ sob o número
06.139.206/0001-83, no Estado de Minas Gerais, com
sede na rua Deputado Camilo Machado, 24 – Centro,
município de Uruana de Minas, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 29 de abril de 2004, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 28 de janeiro de 2004, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e, ainda,
considérando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com
petição de folha 1, bem como toda a documentação
apresentada e vem, por meio deste, relatar toda a
instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço
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de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998, e Norma Complementar nº
1/2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados em área abrangida pelo círculo de raio igual a
1km, com centro localizado na rua Deputado Camilo
Machado 24 – Centro, no município de Uruana de
Minas, Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográﬁcas em 16º03’30”S de latitude e 46º15’15”W
de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 183 e 184, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que, por sua vez,
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de armamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que, ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados. As coordenadas do local de instalação participante do Aviso 19 não são as mesmas que
a tornaram a selecionada, pois, em resposta ao Ofício
nº 1.602, de 3-2005, a entidade apresentou novo local
para a instalação do sistema irradiante, conforme ﬂs.
194 e 219. Os novos dados foram analisados e aceitos
conforme ﬂs. 234 e 235.
7. Considerando a seleção desta requerente,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 7.1 alínea “b”
da Norma Complementar nº 1/2004, declaração que
a entidade não possui vínculos e projeto técnico, em
conformidade como disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada norma (ﬂs. 187 a 230).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 194 e 195,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas
folhas 234 e 235. Ressaltamos que nestes documen-
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tos constam as seguintes informações: identiﬁcação
da entidade; os endereços da sede administrativa e
de localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio; características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 230 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dipostos no Código Civil Brasileiro e adequados
às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às finalidades e requisitos da Lei
nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerentê. demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e, ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:

Quinta-feira 30

343

36023

• nome
Associação Comunitária dos Moradores de Uruana de Minas;

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Avenida Arinos, 485 – Centro, Município de Uruana de Minas, Estado de Minas Gerais.
• coordenadas geográﬁcas
16º03’39” de latitude e 46º15’25” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” ﬂs. 234 e 235, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 194,
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária dos Moradores de Uruana de Minas, no sentido
de conceder-lhe a autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.100.000.791/04, de 13
de maio de 2004.
Brasilia, 17 de maio de 2005. – Aline Oliveira
Prado Magalhães Lopes, Relatora da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 18 de maio de 2005. – Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, Coordenador-Geral.
De acordo.
Á consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 18 de maio de 2005. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 460, DE 2006
(Nº 2.287/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cacaré FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Uiraúna, Estado da
Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 402, de 10 de novembro de 2004, que outorga
permissão à Rádio Cacaré FM Ltda. para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Uiraúna, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 292, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 402, de 10 de novembro de 2004, que
outorga permissão à Rádio Cacaré FM Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada no Município de Uiraúna, Estado da Paraíba.
Brasília, 27 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 282 EM
Brasília, 18 de novembro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 20/1998SSR/MC, com vistas a implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Uiraúna, Estado da Paraíba.
2. A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de
1997, e suas alterações, depois de analisar a documentação de habilitação e as propostas técnica e
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de preço pela outorga das entidades proponentes,
com observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão,
concluiu que a Rádio Cacaré FM Ltda., (Processo
nº 53730.000180/1998) obteve a maior pontuação
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo
Edital, tornando-se assim a vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 402, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo nº 53730.000180/1998,
Concorrência nº 20/1998-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MGT/MC nº 1565-2.29/2004, de 29 de outubro de
2004, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Cacaré FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de Uiraúna,
Estado da Paraíba.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Eunício Oliveira.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 461, DE 2006
(Nº 2.288/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural “Waldomiro de Freitas Sant’Anna”
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita do Passa
Quatro, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 440, de 28 de agosto de 2003, que autoriza a
Associação Cultural “Waldomiro de Freitas Sant’Anna”
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 295, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado da
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 440,
de 28 de agosto de 2003, que autoriza a Associação
Cultural “Waldomiro de Freitas Sant’Anna” a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo.
Brasília, 27 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 400 EM
Brasília, 17 de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Cultural “Waldomiro de Freitas Sant’Anna”, na cidade de Santa Rita do
Passa Quatro, Estado de São Paulo, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servindo de elo à integração, com informações benéﬁcas a
todos os segmentos e a todos os respectivos núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53830.002310/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 440, DE 28 DE AGOSTO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.002310/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 966/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Cultural “Waldomiro de Freitas Sant’Anna”, com sede na Rua José
Bonifácio, nº 510, na cidade de Santa Rita do Passa
Quatro, Estado de São Paulo, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 21°42’25”S e longitude em
47°28’39”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 170/2003-DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53830002310/98, protocolizado em 29-9-98.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural “Waldomiro de Freitas
Sant’Anna”, localidade de Santa Rita do Passa Quatro,
Estado de São Paulo.
I – Introdução
1. A Associação Cultural “Waldomiro de Freitas Sant’Anna”, inscrita no CNPJ sob o número
02.577.619/0001-99, no Estado de São Paulo, com
sede na Rua José Bonifácio 510, cidade de Santa Rita
do Passa Quatro, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado
de 27 de agosto de 1998, subscrito por representante
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 18 de março de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
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localizado na Rua José Bonifácio nº 510, na cidade de
Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, de
coordenadas geográﬁcas em 21º41’79”S de latitude e
47º28’74”W de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no DOU de 18-3-99.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 214, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o
que foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para
a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I, II, III, IV e V da Norma nº 2/98, cópia
do CNPJ da requerente e declaração do endereço da
sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos e posterior seleção da Entidade,
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico
(ﬂs. 217 e 298).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 289, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 301 e 302. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos mais especiﬁcamente
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no intervalo de folhas 13 a 298, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Cultural “Waldomiro de Freitas Sant’
Anna”;
• quadro diretivo
Presidente: Carolina de Freitas
Vice-Presidente: Rosana Aparecida D. da Cruz
Secretário: Agenor Mauro Zorzi
Tesoureiro: Naldir Donizetti Torezan
Diretor: Luiz Alberto Rodrigues
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Ignácio Ribeiro 667 – Centro, cidade de Santa
Rita de Passa Quatro, Estado de São Paulo;
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• coordenadas geográﬁcas
21°42’25” de latitude e 47°28’39” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 301 e 302, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 289
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Cultural “Waldomiro de Freitas Sant’Anna”, no sentido de conceder-lhe
a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53830002310/98, de 29 de setembro de 1998.
Brasília, 23 de junho de 2003, – Alexandra Luciana Costa, Relatora da conclusão Jurídica, Regina Aparecida Monteiro, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços Brasília, 25 junho de
2003, – Jayme Marques de Carvalho Neto, Coodernador–Geral de Outorga de Serviço de Áudio e
Imagem.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 462, DE 2006
(Nº 2.289/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Piratininga de São José
dos Campos Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São José dos Campos,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 446, de 24 de novembro de 2004, que renova por 10 (dez) anos, a partir de 28 de fevereiro de
1999, a permissão outorgada à Rádio Piratininga de
São José dos Campos Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 296, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
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das Comunicações, o ato constante da Portaria nº
446, de 24 de novembro de 2004, que renova, por dez
anos, a partir de 28 de fevereiro de 1999, a permissão
outorgada à Rádio Piratininga de São José dos Campos Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada no Município de São José dos Campos, Estado
de São Paulo.
Brasília, 27 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 306 EM
Brasília, 14 de dezembro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
a inclusa Portaria que renova a permissão outorgada
à Rádio Piratininga de São José dos Campos Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no
Município de São José dos Campos, Estado de São
Paulo, pelo prazo de 10 (dez) anos.
2. Observo que a renovação do prazo de vigência da outorga para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que o pedido foi analisado
pelos órgãos técnicos desta Pasta e considerado de
acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações necessárias
à renovação da permissão, concluindo esta Consultoria
Jurídica pela regularidade do pedido.
4. Nessa conformidade, e em observância aos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal,
esclareço que o ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito que seja encaminhado, acompanhado do Processo nº 53.830.000.590/1999, que
lhe deu origem.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 446, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53.830.000.590/1999 e do Parecer/MC/CONJUR/GCA/
Nº 1456-1.13/2004, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 28 de fevereiro de 1999 a permissão
outorgada á Rádio Piratininga de São José dos Campos Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de São José dos Campos, Estado
de São Paulo.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, – Eunício Oliveira.
PARECER Nº 404/2004/CORDF/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 63830.000590/1999
Interessada: Rádio Piratininga de São José dos Campos Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Permissão para executar o Serviço de Radiodifusão em Freqüência Modulada. Regulares a situação
técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento
1. Rádio Piratininga de São José dos Campos
Ltda., permissionária do serviço de radiodifusão sonora
em Freqüência Modulada na cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo, requer renovação do
prazo de vigência de sua permissão, cujo termo ﬁnal
ocorreu em 28-2-1999.
I – Dos Fatos
2. A Portaria nº 2.723, de 2 de dezembro de
2002, tratou da renovação da permissão outorgada
à Rádio Piratininga de São José dos Campos Ltda.
(ﬂs. 62 do Processo nº 53830.000590/1999). Contudo,
consoante o Ato Normativo nº 1, de 1999, da CCTCI.,
a Portaria acima referenciada não foi encaminhada
ao Congresso Nacional para deliberação, pois o processo não encontrava-se instruído sob o ponto de
vista jurídico, voltando assim para esta Secretaria,
para nova análise.
3 A outorga em questão começou a vigorar em
28-2-1979, na cidade de São José dos Campos/SP.
4. Cumpre ressaltar que, durante o decênio 282-1989 a 28-2-1999, a entidade sofreu penalidades,
inclusive advertência, conforme se veriﬁca de seus
assentamentos cadastrais.
5. De acordo com os registros deste Ministério
das Comunicações, as penalidades foram cumpridas
e as multas foram recolhidas. Outros processos de
apuração de infração da entidade que encontram-se
em fase de análise não conﬁguram impedimento para
o deferimento do pedido, pois não podem resultar em
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pena de cassação da outorga, segundo o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e o Código Brasileiro
de Telecomunicações.
II – Do Mérito
6. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora em Freqüência Modulada,
que poderá ser renovado por períodos sucessivos e
iguais (art. 33, § 3º), períodos esses mantidos pela
atual Constituição (art. 223, § 5º).
7. De acordo com o artigo 4º, da Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem
a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) meses
anteriores ao término do respectivo prazo.
8. O pedido de renovação da outorga referente
ao decênio 1999/2009, foi protocolizado neste Ministério das Comunicações no dia 30 de março de
1999, fora, pois, do prazo legal (ﬂ. 5) – Processo nº
53830.000590/1999.
9. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente com a seguinte composição:
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14. Do exposto, concluímos pelo deferimento
do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Consultoria Jurídica, para prosseguimento.
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 21 de setembro de 2004. – Glauco Vinícius Souza Thomé, Estagiário de Direito – Vânea
Rabelo, Coordenadora de Radiodifusão Região Sudeste e Distrito Federal.
De acordo. À consideração do Sr. CoordenadorGeral de Outorga de Serviços de Áudio.
Em 22-9-2004. – Anacleto Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de
Áudio.
De Acordo. À consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Radiodifusão.
Em 23-9-2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
de Radiodifusão.
Encaminhe-se os autos à Consultoria Jurídica,
para prosseguimento.
Em 28-9-2004. – Elifaz Chaves Gurgel do Amaral, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 463, DE 2006
(Nº 2.290/2006, na Câmara Dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Virginius da Gama e Melo para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba.

10. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas, conforme indica a análise de engenharia às
ﬂs. 38 do Processo nº 53830.000590/1999.
11. É regular a situação da permissionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de ﬂs. 120.
12. Consultado o nosso cadastro, veriﬁcou-se
que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites ﬁxados pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro
de 1967.
13. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
28 de fevereiro de 1999, compreendendo o decênio
1999/2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 456, de 18 de outubro de 2005, que outorga
permissão à Fundação Virginius da Gama e Melo para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 305, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
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Comunicações, o ato constante da Portaria nº 456, de
18 de outubro de 2005, que outorga permissão à Fundação Virginius da Gama e Melo para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, com
ﬁns exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada no Município de
Campina Grande, Estado da Paraíba.
Brasília, 3 de maio de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 293 EM
Brasília, 24 de outubro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo
nº 53000.048133/2004, de interesse da Fundação
Virginius da Gama e Melo, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, no
Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.
2. De acordo com o art. 13, § 1º do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com ﬁns
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações exigidas para a execução do serviço, conforme análise procedida pela Consultoria Jurídica deste
Ministério.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, Helio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 456, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 13,
§ 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53000.048133/2004, e do PARECER/MC/CONJUR/
JSN/Nº 1391 – 1.07/2005, retiﬁcado pela NOTA/MC/
CONJUR/JSN/Nº 1260– 1.16/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Virginius
da Gama e Melo para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão
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sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, no Município de Campina Grande,
Estado da Paraíba.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Tomar sem efeito a Portaria nº 409, de 8
de setembro de 2005 publicada no Diário Oﬁcial da
União do dia 13 subseqüente.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 4º Esta Podaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Hélio Costa.
INFORMAÇÃO Nº94/2005/CORNN/CGSA/DOS/
SSCE/MC
Referência: Processo nº 53000.048133/2004
Interessada: Fundação Virginius da Gama e Melo
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão
Ementa: Independe de edital a outorga para serviço de
radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
Conclusão: À apreciação da douta Conjur
I – Dos Fatos
A Fundação Virginius da Gama e Melo, com sede
no Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, requer lhe seja outorgada permissão para executar o
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, no Município
de Campina Grande/PB, mediante utilização do canal
297E, previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais do referido serviço.
Trata-se de fundação de direito privado, sem ﬁns
lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa
e ﬁnanceira que estipulou, dentre seus objetivos, executar e manter serviços de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
Para atender aos requisitos estabelecidos pela
legislação que tutela os serviços de radiodifusão,
a entidade apresentou toda a documentação pertinente.
A escritura pública com o estatuto social da entidade encontra-se devidamente matriculada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atendendo a todos
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na
legislação especíﬁca de radiodifusão.
O cargo de Diretor Executivo está ocupado pelo
Sr. Otaciano Pereira Saraiva de Moura, cabendo a ele
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a representação ativa e passiva da entidade, nos atos
de sua administração.
Compõem a diretoria da entidade, ainda, o Sr.
João Pereira de Moura Neto (Presidente), e o Sr. Arael
Menezes da Costa (Vice-Presidente).
II – Do Mérito
A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens está prevista na Constituição Federal
(art. 21, inciso XLI, alínea a).
É também a Carta Magna, em seu art. 223, que
atribui ao Poder Executivo competência para outorgar
concessão, permissão e autorização para o referido
serviço. A eﬁcácia do correspondente ato está condicionada à deliberação do Congresso Nacional.
O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, em seu art. 13, com a redação que lhe deu o Decreto n0 2.108, de 24 de dezembro de 1996, publicado
no DOU de 26 subseqüente, dispensa a publicação de
edital para a outorga de serviço de radiodifusão com
ﬁns exclusivamente educativos.
“Art. 13 ..................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos.”
A documentação instrutória concernente à entidade e aos seus diretores está em ordem. A entidade
encaminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada
no DOU de 19 de abril de 1999 (ﬂ. 64).
O deferimento da outorga pretendida não implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo Decreto-Lei
nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declaração
nos autos (ﬂ. 65).
Também formulou pedido para outorga de permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente
educativos, naquela localidade, a Fundação Evangélica
Cultural da Paraíba (Processo nº 53103.000441/2001),
Fundação Cultural e Ronaldo Cunha Lima (Processo
nº 53000.010808/2004), Fundação João Sotero (Processo nº 53103.000103/2002).
III – Conclusão
Em face da correta instrução do processo, em
observância aos dispositivos legais que regem os
serviços de radiodifusão, sugerimos o envio destes
autos à douta Consultoria Jurídica deste Ministério,
para apreciação.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde
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o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer sub censura.
Brasília, 8 de julho de 2005. – Betânia Viana
Cordeiro, Advogada.
De acordo. À consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 8 de julho de 2005. – Anacleto Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio.
De Acordo. À consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 8 de julho de 2005. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga e Serviços.
Encaminhe-se os autor à douta Consultoria Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 8 de julho de 2005. – Sérgio Luiz de
Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – em decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 464, DE 2006
(Nº 2.292/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Cultura e Ciência Clementina a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Clementina, Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 178, de 16 de abril de 2004, que autoriza
a Associação de Cultura e Ciência Clementina a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Clementina, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 311, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 178, de
16 de abril de 2004, que outorga autorização à Associação de Cultura e Ciência Clementina para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Clementina, Estado de São Paulo.
Brasília, 3 de maio de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 162 EM
Brasília, 17 de maio de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação de Cultura e Ciência
Clementina, na cidade de Clementina, Estado de São
Paulo, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53830.000329/01, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 178, DE 16 DE ABRIL DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
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trativo nº 53830.000329/01 e do Parecer/Conjur/MC
nº 383/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de
Cultura e Ciência Clementina, com sede na Rua São
Paulo, nº 363 – Centro, na cidade de Clementina, Estado de São Paulo, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 21°33’11”S e longitude em
50°26’15”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO Nº 345 /2003-DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.830.000.329-01, protocolado em 12-6-2001
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
Interessado: Associação de Cultura e Ciência Clementina, localidade de Clementina, Estado de São Paulo.
I – Introdução
1. A Associação de Cultura e Ciência Clementina,
inscrita no CNPJ sob o número 04.459.933/0001-00,
no Estado de São Paulo, com sede na Rua São Paulo,
nº 363, Centro, cidade de Clementina, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme
requerimento datado de 12 de junho de 2001, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.6l5, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União de 29 de agosto de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
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nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 01, bem como toda a documentação apresentada e vem, por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua São Paulo, nº 363, Centro,
na cidade de Clementina, Estado de São Paulo, de
coordenadas geográﬁcas em 21°33’57”S de latitude
e 50°26’51”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geograﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 86, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de
outros dados, quais sejam: informações sobre geração
de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE,
compatibilização de distanciamento do canal, situação
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto
para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados
e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise e conclusão por este departamento, que constatou
a possibilidade de aceitação dos novos dados
Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: comprovante
de válida existência das entidades que manifestaram
apoio à iniciativa, cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente e declaração do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos e
posterior seleção da entidade, tendo sido solicitada a
apresentação do projeto técnico (ﬂs. 93 a 149).
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8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 76, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 133 a 135. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 150 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e, ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados.
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
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tes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre
a entidade:
• nome
Associação de Cultura e Ciência Clementina
• quadro diretivo
Presidente: Igor Tiago Pereira
Vice-Presidente: Manoel Carubelli
1º Secretário: Ednéia Xavier Carubelli
2º Secretário: Adriana Cana Guizzo Martinez
1º Tesoureiro: Carlos Adriano de Lima
2º Tesoureiro: Alice Xavier
1º Dir. Cons. Comum.: Gilson Batista Martinez
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua São Paulo, nº 363, Centro, cidade de Clementina, Estado de São Paulo;
• coordenadas geográﬁcas
21°33’11” de latitude e 50°26’50” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 133 e 135, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 76,
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação de Cultura
e Ciência Clementina, no sentido de conceder-lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.830.000.329-01, de 12 de junho de 2001.
Brasília, 10 de novembro de 2003. – Sibela Leandra Portela, Relatora da Conclusão Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Relatora da Conclusão
Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 10 de novembro de 2003. – Jayme Marques de Carvalho Neto, Coodenador–Geral de Outorga de Serviço de Áudio e Imagem.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasilia, 10 de novembro de 2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 345/2003/DOS/SSCE/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
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Brasília, 12 de novembro de 2003. – Eugenio
de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – em decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 465, DE 2006
(Nº 2.294/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão Cultural e Comunitária Boas
Novas de Assis – SP a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Assis, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 123, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza
a Associação de Difusão Cultural e Comunitária Boas
Novas de Assis – SP a executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Assis, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 314, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 123,
de 16 de fevereiro de 2005, que outorga autorização
à Associação de Difusão Cultural e Comunitária Boas
Novas de Assis – SP para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Assis, Estado de
São Paulo.
Brasília, 3 de maio de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 112 EM
Brasília, 5 de abril de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação de Difusão Cultural
e Comunitária Boas Novas de Assis – SP no Município de Assis, Estado de São Paulo, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
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2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das rádios comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53.830.001.926/98, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar os
trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente, Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 123, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53.830.001.926/98 e do Parecer/MC/
Conjur/MRD/Nº 0770-1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de
Difusão Cultural e Comunitária Boas Novas de Assis
– SP, com sede na Rua Amador Bueno, nº 978, Vila
Glória, no Município de Assis, Estado de São Paulo,
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
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ográﬁcas com latitude em 22°39’05”S e longitude em
50°26’17”W, utilizando a freqüência de 107,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço, em caráter
deﬁnitivo, no prazo de seis meses a contar da data de
publicação do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO Nº 14/2004/RADCOM/DOS/SSCE/
MC-LHMB
Referência: Processo nº 53.830.001.926/98, protocolado em 2 de setembro de 1998
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
Interessado: Associação de Difusão Cultural e Comunitária Boas Novas de Assis – SP, localidade de Assis,
Estado de São Paulo
I – Introdução
1. A Associação de Difusão Cultural e Comunitária Boas Novas de Assis – SP, inscrita no CNPJ sob o
número 02.693.236/0001-86, no Estado de São Paulo,
com sede na Rua Amador Bueno, nº 978, Bairro Vila
Glória, cidade de Assis, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 31 de agosto de 1998, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União de 27 de março de 2000, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras duas entidades foram objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
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a) Associação Beneﬁcente Comunitária Cidade
de Assis – Processo nº 53.830.002.451/98, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: diante da
impossibilidade de acordo, utilizou-se o critério da
representatividade, em obediência ao disposto na
legislação especíﬁca, do qual constatou-se que esta
entidade apresentou menor número de manifestações
em apoio à iniciativa que a sua concorrente, conforme
comunicado à entidade por meio do Ofício nº 9.888/03,
datado de 15-10-2003.
b) Fundação Educacional do Município de Assis
– Processo nº 53.830.000.259/00, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: a entidade, ora requerente,
não possui caráter comunitário, pois se trata de fundação municipal, com caráter estritamente educativo,
conforme comunicado à entidade por meio do Ofício
nº 4.980 datado de 22-12-2000.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem, por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Amador Bueno, nº 978 – Vila
Glória, na cidade de Assis, Estado de São Paulo, de
coordenadas geográﬁcas em 22°40’06”S de latitude e
50°24’09”W de longitude. Ocorre que, posteriormente,
as coordenadas propostas foram retiﬁcadas passando a constar 22°39’05”S de latitude e 50°26’7”W de
longitude consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 27-3-00.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 118, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCorn”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
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situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade apontou novas coordenadas, o que
foi objeto de análise e conclusão por este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação
dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: comprovação
de necessária alteração estatutária, comprovante por
meio de certidão cartorária de que Ata de Constituição
e o Estatuto Social encontram-se devidamente registrados no Livro “A” – Registro de Pessoas Jurídicas,
cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente. Diante da regularidade técnico-jurídica a Entidade foi selecionada,
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico
(ﬂs. 122 a 253).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂ. 217, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se nas folhas 254 e 255. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 256 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dipostos no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei
nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos dipostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
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• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes
do quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme
indicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e
VIII da Norma Complementar nº 2/98 e ainda,
demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar alguns dados
informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação de Difusão Cultural e Comunitária
Boas Novas de Assis – SP
• quadro diretivo
Presidente: Marcos de Miranda
Vice-presidente: Sergio Ribeiro
Diretor Administrativo: Joel Alves de Carvalho
Diretor Financeiro: Elias Martins de Souza
Diretor Comunicação Social: Eduardo Carlos de Campos
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Amador Bueno, nº 978 – Fundos – Vila Glória, cidade de Assis, Estado de São Paulo.
• coordenadas geográﬁcas
22°39’05” de latitude e 50°26’17 de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 254 e 255, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 118
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação de Difusão
Cultural e Comunitária Boas Novas de Assis – SP, no
sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
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lidade pretendida, dentro das condições circunscritas
no Processo Administrativo nº 53.830.001.926/98, de
2 de setembro de 1998.
Brasília, 14 de janeiro de 2004. – Lúcia Helena
Magalhães Bueno, Relatora da conclusão Jurídica,
Chefe de Serviço/ SSR – Neide Aparecida da Silva, Relatora da conclusão Técnica, Chefe de Divisão/
SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 27 de janeiro 2004. – Jayme Marques
de Carvalho Neto, Coordenador–Geral de Outorga
de Serviços de Áudio e Imagem.
À Comissão de Educação – decisão terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 466, DE 2006
(Nº 2.295/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Sonora e Cultural de São Pedro do Iguaçu a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Pedro do Iguaçu, Estado
do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 474, de 31 de outubro de 2005, que autoriza
a Associação de Radiodifusão Sonora e Cultural de
São Pedro do Iguaçu a executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 111, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº
474, de 31 de outubro de 2005, que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Sonora e Cultural
de São Pedro do Iguaçu para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de São Pedro do
Iguaçu, Estado do Paraná.
Brasília, 23 de fevereiro de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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MC Nº 305 EM
Brasília, 9 de novembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Radiodifusão Sonora e
Cultural de São Pedro do Iguaçu, no Município de São
Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou –se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53740.000612/01, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 474, DE 31 DE OUTUBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53740.000612/01 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 348 – 1.08/2005, resolve:
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Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Radiodifusão Sonora e Cultural de São Pedro do Iguaçu,
com sede na Avenida São Paulo, s/nº, no Município de
São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger – se–á pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 24°55’52”S e longitude em
53°51’33”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
RELATÓRIO Nº 268/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.740.000.612/01 protocolizado em 24 de outubro de 2001.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Radiodifusão Sonora e
Cultural de São Pedro do Iguaçu, município de São
Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná.
I – Introdução
1. A Associação de Radiodifusão Sonora e Cultural de São Pedro do Iguaçu inscrita no CNPJ sob o
número 04.706.284/0001-97, no Estado do Paraná,
com sede na Avenida São Paulo, s/nº, município de
São Pedro do Iguaçu, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento
datado de 22 de outubro de 2001, subscrito por representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos
do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário da União
– D.O.U de 29 de agosto de 2002 que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
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nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km com
centro localizado na Avenida São Paulo – nº 987, no
Município de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná,
de coordenadas geográﬁcas em 24°55’54’’S de latitude
e 53°51’35”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser alteradas, pelo que se depreende da memória
do documento de folhas 102 e 103, denominado de
“Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua
vez trata de outros dados, quais sejam: informações
sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções
sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento do
canal, situação da estação em faixa de fronteira, endereço proposto para instalação da antena; planta de
arruamento, endereços da sede do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal,
a entidade apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise e conclusão pois este Departamento,
que constatou a possibilidade de aceitação dos novos
dados, ressalte-se que em relação ao item 15 do Roteiro de Análise de Instalação da Estação de RadCom
houve justiﬁcativa às folhas 239.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II,
IV, e V da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ retiﬁcado da
requerente, certidio cartorária comprovando o devido
registro da ata de constituição e do Estatuto Social

NOVEMBRO
2006
Novembro de 2006

da entidade, cópia do CNPJ e/ou Estatuto Social das
entidades que manifestaram apoio a iniciativa da entidade requerente, documento declarando que a entidade requerente não possui vínculos de subordinação
com outra entidade, apresentar comprovante de que a
entidade obteve o Assentimento Prévio e declaração
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação
dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção
da Entidade, tendo sido solicitada a apresentação do
projeto técnico (ﬂs. 106 a 237).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 163 e
164, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindose o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação,
constatando-se conformidade com a Norma nº 2/98,
em especial as exigências inscritas em seu item 6.11,
conforme observa-se nas folhas 238 e 239. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes
informações: identiﬁcação da entidade; os endereços
da sede administrativa e de localização do transmissor,
sistema irradiante e estúdio; características técnicas
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da área de
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 237 dos autos, corresponde
ao segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 Incisos
XIX e X da Norma Cornpiementar 02/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demons-
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trando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6,7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados.
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução de habilitação de interessados
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
conclui a instrução dos presentes autos, após detido
exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se abaixo
as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação de Radiodifusão Sonora e Cultural
de São Pedro do Iguaçu;
• quadro diretivo
Presidente: Dalton Jandrey;
Vice-Presidente: Valdomiro Luiz Passarini;
1ª Secretária: Jurema Maria Moreira;
2º Secretário: Izaías Batista de Oliveira;
1º Tesoureiro : Cleber Gomes dos Santos;
2º Tesoureiro: Ercídio da Silva;
Diretor de Comunicação: Marcos Roberto dos Santos;
Diretor de Esportes: Alex Luiz Pozzebon;
Diretor de Cultura: Aldino Fantinel.
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Avenida São Paulo – nº 987 – Centro, Município
de São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná.
• coordenadas geográﬁcas
24°55’52” de latitude e 53°51’33” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 238 e
239, bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 163 e 164 e que se referem à localização
da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão
Sonora e Cultural de São Pedro do Iguaçu, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.740.000.612/01 de 24
de outubro de 2001.
Brasília, 30 de novembro de 2004. – Lídia Souza El-Carab Moreira, Relatora da Conclusão Jurídica
– Neide Aparecida da Silva, Relatora da Conclusão
Técnica
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 30 de novembro de 2004. – Waldemar
Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 30 de novembro de 2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços
Aprovo o Relatório nº 0268/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 30 de novembro de 2004. – Sérgio Luiz
de Morais Diniz, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica Substituto
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.).
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 467, DE 2006
(Nº 2.296/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação de Educação e Telecomunicação
de Barretos para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Barretos, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1, de 12 de janeiro de 2005, alterada pela
Portaria nº 252, de 9 de maio de 2005, que outorga
permissão à Fundação de Educação e Telecomunicação de Barretos para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Barretos, Estado de
São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 139, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tenros do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 1, de 12 de
janeiro de 2005, alterada pela de nº 252, de 9 de maio
de 2005, que outorga pennissão à Fundação de Educação e Telecomunicação de Barretos para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
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com ﬁns exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada no município
de Barretos, Estado de São Paulo.
Brasília, 7 de março de 2006.

MC Nº 13 EM
Brasília, 25 de janeiro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo
nº 53000.001067/2002, de interesse da Fundação
de Educação e Telecomunicação de Barretos, objeto
de permissão para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, no Município de Barretos, Estado
de São Paulo.
2. De acordo com o art. 13, § 1º do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com ﬁns
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações exigidas para a execução do serviço, conforme análise procedida pela Consultoria Jurídica deste
Ministério.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo correspondente.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 1, DE 12 DE JANEIRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 13,
§ 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 53000.001067/2002, e do
PARECER/MC/CONJUR/MRD/Nº 1.797 – 1.07/2004,
resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação de Educação e Telecomunicações de Barretos para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, o
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serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, no Município
de Barretos, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira, Ministro de Estado
das Comunicações.
PORTARIA Nº 252, DE 9 DE MAIO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 9º, II e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53000.001067/2002 e do PARECER/
MC/CONJUR/MRD/Nº 1.797/2004, resolve:
Art. 1º Alterar o art. 1º, da Portaria nº 1, de 12 de
janeiro de 2005, publicada no Diário Oﬁcial da União
de 20 de janeiro de 2005, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º Outorgar permissão à Fundação de Educação e Telecomunicação de Barretos para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, no município
de Barretos, Estado de São Paulo.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
PARECER Nº 468/2004/CORDF/CGSA/DOS/
SSCE/MC
Referência: Processo nº 53000.001067/2002
Interessada: Fundação de Educação e Telecomunicações de Barretos
Assunto: Outorga de Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada com ﬁns exclusivamente
educativos, na localidade de Barretos, Estado de São
Paulo.
Ementa: Independe de licitação pública a outorga para
serviço de radiodifusão com ﬁnalidade exclusivamente
educativa. Atendimento às exigências estabelecidas
no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na
Portaria Interministerial nº 651, de 15-4-99.
Conclusão: Pelo deferimento.
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I – Dos Fatos
1. A Fundação de Educação e Telecomunicações
de Barretos, CNPJ nº 03.848.014/0001-58, com sede
na Avenida Vinte e Nove, nº 789, Centro, Barretos,
Estado de São Paulo, concessionária do Serviço de
Radiodifusão de Sons e Imagens naquele município,
requer, desta feita, pelos presentes autos, seja-lhe
outorgada permissão para executar o Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, utilizando o Canal 296-E,
previsto no Piano Básico de Distribuição de Canais
para o citado município.
2. Trata-se de fundação de direito privado, sem
ﬁns lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e ﬁnanceira, cujo objetivo principal é promover
e divulgar, mediante permissão, programas e eventos
artísticos, educativos, recreativos e culturais, por meio
de radiodifusão e outros meios de comunicação.
3. A última Assembléia-Geral Extraordinária da
entidade objetivando alterar o seu Estatututo Social e
modiﬁcar o seu quadro diretivo foi autorizada e aprovada, respectivamente, por meio das Portarias nº 456, de
18-11-2004 e nº 473, de 30-11-2004 ﬁcando tal quadro
assim constituído (ﬂs.97 e 143):
Diretor-Presidente: Lucas Sasdelli Soares de Oliveira;
Diretora-Vice-Presidente: Milena Sasdelli Soares de
Oliveira;
Diretora Secretária: Maria Luiza de Paiva e Silva Lelis;
Diretor Financeiro: Rafael Sasdelli Soares de Oliveira;
4. A Escritura Pública do Estatuto Social e suas
alterações e ato de eleição e posse da nova diretoria
da entidade encontra-se devidamente matriculada no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do Município de
Barretos, Livro “A”, sob o nº 31.422, averbada sob o
nº 33.273, aprovados pelo d. Promotor de Justiça em
26/11/2004, atendendo a todos os requisitos dispostos
no Código Civil Brasileiro e na legislação especíﬁca
de radiodifusão.
5. Para atender aos requisitos estabelecidos pela
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda
a documentação pertinente, a saber:
Documentação Relativa à Entidade
a) requerimento manifestando interesse na execução
do serviço (ﬂs.1 e 98)
b) declaração ﬁrmada pelo representante legal, comprometendo-se a cumprir as obrigações cons-
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tantes da Podaria Inteministerial nº 651/99, bom
como as exigências constantes da legislação especíﬁca de radiodifusão(ﬂs.137);
c) cópia do Estatuto e suas alterações, devidamente
registrados no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, constando dentre seus objetivos
a execução dos serviços de radiodifusão (ﬂs.
103/123);
d) cópia averbada no cartório competente da Ata de
Eleição dos novos diretores (ﬂs. 103/123);
e) declaração ﬁrmada pelo representante legal, de que
a entidade não possui autorização para executar
o mesmo tipo de serviço na localidade objeto da
presente permissão ou concessão e que, caso
venha a ser contemplada com a outorga, não
excederá os limites ﬁxados no art. 12 do decreto-lei nº 238/67 (ﬂs.125)
f) declaração ﬁrmada pelo representante legal da entidade de que esta possui recursos ﬁnanceiros
para o empreendimento (ﬂs.138);
g) Certidão Negativa de Feitos Civeis, expedida pelo
Distribuidor Cível do Fórum da Comarca onde
está sediada (ﬂs.127);
h) Certiﬁcado de Regularidade relativo ao FGTS
(ﬂs.128);
i) último balanço patrimonial/ﬁnanceiro (ﬂs.
131/132);
j) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica-CNPJ (ﬂs./133);
l) prova de regularidade relativa à Seguridade Social
– INSS (ﬂs.129);
Documentação Relativa aos Diretores Executivos
m) prova de nacionalidade (ﬂs.58/60, 68/70, 78/79,
87/89);
n) Certidões dos Cartórios Distribuidores Cíveis e
Fiscais, Criminais e de Protestos de Títulos, dos
locais de residência nos últimos cinco anos, bem
assim das localidades onde exerça ou haja exercido, no mesmo período, atividades econômicas
(ﬂs. 61, 71, 80, 90, 62, 72, 81, 91, 63/64, 73/74,
82/83, 92/93);
o) prova de estarem em dia com as suas obrigações
eleitorais (ﬂs. 65, 75, 84 e 94);
p) declaração ﬁrmada de que não participam da direção de outra executante do mesmo tipo de serviço
de radiodifusão, na localidade objeto da permissão, nem de outras entidades de radiodifusão,
em municípios diversos, em excesso aos limites
ﬁxados no art. 12 do Decreto-Lei nº 236/67, e,
que não estão no exercício de mandato eletivo
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que lhes assegure imunidade parlamentar ou
de cargo ou função do qual decorram foro especial (ﬂs. 57);
6. A documentação instrutória referente à entidade
e a seus diretores está completa e em ordem.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão para executar Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada,
com ﬁnalidade exclusivamente educativa, está admitida na Constituição Federal (letra a do inciso XII do
artigo 21).
8. O § 1º do artigo 13, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31-10-1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996, dispensa a publicação de edital para outorga de serviço de
radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos, in
verbis:
“Art 13. O edital será elaborado pelo Ministério das Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos
necessários à formulação das propostas para
a execução do serviço:
(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de serviço de radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos.”
9. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu
artigo 223, estabelece a competência ao Poder Executivo para outorgar concessão, permissão e autorização
para o serviço de radiodifusão e de sons e imagens e
determina que o ato de outorga deverá ser apreciado
pelo Congresso Nacional e somente produzirá efeitos
legais após sua deliberação.
10. O deferimento da outorga pretendida não
implicará em descumprimento dos limites ﬁxados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quer quanto à entidade quer
quanto a seus diretores.
11. A entidade apresentou declaração cujo teor
a obriga a cumprir as obrigações constantes da Portaria Interministerial nº 651 de 16-4-1999 e a observar
a legislação especíﬁca de radiodifusão.
12. Releva ressaltar que a entidade apresentou
justiﬁcativa para a utilização do canal pela qual aﬁrma
sua intenção de incantivar a educação e a cultura de
sua região (ﬂs. 8).
13. De acordo com os registros existentes neste
ministério, há outras entidades que formularam igual
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pedido de outorga para o serviço pleiteado, para a
localidade de Barretos, Estado de São Paulo, a saber: Fundação Assistencial Educacional e Cultural
Áudio (Processo nº 53000.004851/2002), Fundação
Regional de Radiodifusão Educativa (Processo nº
53000.008920/2004).
III – Conclusão
14. Diante do exposto e estando o presente processo devidamente instruído, em conformidade com
os dispositivos legais que regem a matéria, o pedido
poderá ser deferido a critério da autoridade competente,
motivo pelo qual sugerimos o seu encaminhamento à
douta Consultoria Jurídica, para prosseguimento.
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 6 de dezembro de 2004. – Raimundo
da Conceição Bahia Alves, Chefe de Serviço Coordenação da Região Sudeste e Distrito Federal
De acordo.
À consideração do Senhor Coordenador-Geral
de Outorga de Serviços de Áudio.
Em 6 de dezembro de 2004. – Vânea Rabelo,
Coordenadora de Radiodifusão da Região Sudeste e
Distrito Federal
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Deoartamento de Outorga de Serviços
Em 6 de dezembro de 2004. – Anacleto Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Comunicação Eletrônica.
Em 6 de dezembro de 2004. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
Encaminhem-se à douta Consultoria Jurídica
deste Ministério, para prosseguimento.
Em 6 de dezembro de 2004. – Sérgio Luiz de
Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica Substituto
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 468, DE 2006
(Nº 2.298/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato gue renova a permissão
outorgada à Rádio Clube Botucatu Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so-
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nora em freqüência modulada na cidade de
Botucatu, Estado de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.300, de 31 de outubro de 2002, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 15 de setembro de 1999 a
permissão outorgada à Rádio Clube de Botucatu Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações necessárias
à renovação da permissão, o que levou este Ministério
a deferir o pedido de renovação.
4. Nessa conformidade, e em observância aos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal,
esclareço que o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo nº
53830.000659/98.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira

MENSAGEM Nº 246, DE 2006

PORTARIA Nº 2.300, DE 31 DE OUTUBRO DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.300,
de 31 de outubro de 2002, que renova, por dez anos,
a partir de 15 de setembro de 1998, a permissão outorgada à Rádio Clube de Botucatu Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo.
Brasília, 18 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53830.000659/98, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 15 de setembro de 1998, a permissão outorgada à Rádio Clube de Botucatu Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, cuja outorga
foi deferida pela Portaria nº 331, de 13 de setembro
de 1988, publicada no Diário Oﬁcial da União em
15 subseqüente.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

MC Nº 32 EM
Brasília, 17 de fevereiro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 2.300, de 31 de outubro de 2002, publicada
no Diário Oﬁcial da União de 16 de janeiro de 2003,
pela qual foi renovada, por dez anos, a partir de 15 de
setembro de 1998, a permissão outorgada à Rádio
Clube de Botucatu Ltda, pra explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Botucatu, Estado
de São Paulo, cuja outorga foi deferida pela Portaria nº
331, de 13 de setembro de 1988, publicada no Diário
Oﬁcial da União de 15 de setembro de 1988.
2. Observo que a renovação do prazo de vigência da outorga para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições eontidas na Lei nº 5.585,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto ne 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que o pedido foi analisado
pelos órgãos técnicos desta Pasta e considerado de

PARECER Nº 393/2004/CORDF/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53830.000659/1998
Interessada: Rádio Clube de Botucatu Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Permissão para executar o Serviço de Radiodifusão em Freqüência Modulada. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento
1. Rádio Clube de Botucatu Ltda., permissionária
do serviço de radiodifusão sonora em Freqüência Mo-
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dulada na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo,
requer renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo termo ﬁnal ocorreu em 15-9-1998.
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9. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente com a seguinte composição:

I – Dos Fatos
2. A Portaria nº 2.300, de 31 de outubro de 2002,
tratou da renovação da permissão outorgada à Rádio Clube de Botucatu Ltda. (ﬂs. 59 do Processo n0
53830.000659/1998). Contudo, consoante o Ato Normativo nº 1, de 1999, da CCTCI, a Portaria acima referenciada não foi encaminhada ao Congresso Nacional
para deliberação, pois o processo não encontrava-se
instruído sob o ponto de vista jurídico, voltando assim
para esta Secretaria, para nova análise.
3. A outorga em questão começou a vigorar em
15-9-1988, na cidade de Botucatu/MG.
4. Cumpre ressaltar que, durante o decênio 159-1988 à 15-9-1998, a entidade sofreu penalidades,
inclusive advertência, conforme se veriﬁca de seus
assentamentos cadastrais.
5. De acordo com os registros deste Ministério
das Comunicações, as penalidades foram cumpridas
e as multas foram recolhidas. Outros processos de
apuração de infração da entidade que encontram-se
em fase de análise não conﬁguram impedimento para
o deferimento do pedido, pois não podem resultar em
pena de cassação da outorga, segundo o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e o Código Brasileiro
de Telecomunicações.
II – Do Mérito
6. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de l0 (dez) anos para o serviço de radiodifusão sonora em Freqüência Modulada,
que poderá ser renovado por períodos sucessivos e
iguais (art. 33, § 3º), períodos esses mantidos pela
atual Constituição (art. 22, § 5º).
7. De acordo com o artigo 4º, da Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem
a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) meses
anteriores ao término do respectivo prazo.
8. O pedido de renovação da outorga referente
ao decênio 1998/2008, foi protocolizado neste Ministério das Comunicações no dia 30 de março de
1998, dentro, pois, do prazo legal (ﬂ. 1) – Processo n0
53830.000659/1998.

10. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas, conforme indica a análise de engenharia às
ﬂs. 32 do Processo nº 53830.000659/1998.
11. É regular a situação da permissionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de ﬂs. 117.
12. Consultado o nosso cadastro, veriﬁcou-se que
a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam
os limites ﬁxados pelo artigo 12 e seus parágrafos, do
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967.
13. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência
da outorga deverá ser renovado a partir de 15 de setembro de 1998, compreendendo o decênio 1998/2008.
III – Conclusão
14. Do exposto, concluímos pelo deferimento
do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Consultoria Jurídica, para prosseguimento.
É o parecer “sub-censura”.
Brasília (DF), 9 de setembro de 2004. – Glauco
Vinícius Souza Thomé, Estagiário de Direito – Vânea Rabelo, Coordenadora de Radiodifusão Região
Sudeste e Distrito Federal
De Acordo.
À consideração do Sr. Coordenador-Geral de
Outorga de Serviços de Áudio.
Em 10 de setenbro de 2004. – Anacleto Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio.
De Acordo.
À consideração do Sr. Secretário de Serviços de
Radiodifusão.
Em 15 de setembro de 2004. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhe-se os autos à Consultoria Jurídica,
para prosseguimento.
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Em 20 de setembro de 2004. – Elifas Chaves
Gurgel do Amaral, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.564, de 22 de novembro de 2002, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 15 de setembro de 1998,
a permissão outorgada à Rádio Liberal FM Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Dracena, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

de 15 de setembro de 1998, a permissão outorgada à
Rádio Liberal FM Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Dracena, Estado
de São Paulo, cuja outorga foi deferida pela Portaria nº
333, de 13 de setembro de 1988, publicada no Diário
Oﬁcial da União de 15 de setembro de 1988.
2. Observo que a renovação do prazo de vigência da outorga para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que o pedido foi analisado
pelos órgãos técnicos desta Pasta e considerado de
acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações necessárias
à renovação da permissão, o que levou este Ministério
a deferir o pedido de renovação.
4. Nessa conformidade, e em observância aos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal,
esclareço que o ato de renovação somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato,
acompanhado do Processo nº 53830.001158/98.
Respeitosamente – Eunicio Oliveira.

MENSAGEM Nº 275, DE 2006

PORTARIA Nº 2.564, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.564,
de 22 de novembro de 2002, que renova, por dez anos,
a partir de 15 de setembro de 1998, a permissão outorgada à Rádio Liberal FM Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Dracena,
Estado de São Paulo.
Brasília, 24 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.666, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53830.001158/98, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 15 de setembro de 1998, a permissão outorgada à Rádio Liberal FM Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Dracena, Estado de São Paulo, cuja outorga foi
deferida pela Portaria nº 333, de 13 de setembro de
1988, publicada no Diário Oﬁcial da União em 15
subseqüente.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 469, DE 2006
(Nº 2.302/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Liberal FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Dracena,
Estado de São Paulo.

MC Nº 33 EM
Brasília, 17 de fevereiro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
a Portaria nº 2.564, de 22 de novembro de 2002, publicada no Diário Oﬁcial da União de 17 de janeiro
de 2003, pela qual foi renovada por dez anos, a partir
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 470, DE 2006
(Nº 2.305/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio e TV Centauro Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itamonte, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 695, de 29 de dezembro de 2005, que outorga
permissão à Rádio e TV Centauro Ltda., para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itamonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 288, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº
695, de 29 de dezembro de 2005, que outorga permissão à Rádio e TV Centauro Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada no Município de Itamonte, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 27 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 21 EM
Brasília, 11 de janeiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este
Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 37/2001-SSR/MC, com vistas à implantação
de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência, modulada, no Município de Itamonte, Estado de
Minas Gerais.
2. A Comissão Especial de Licitação, constituída
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e
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suas alterações, depois de analisar a documentação
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes, com observância
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especíﬁca de radiodifusão, concluiu que a Rádio e
TV Centauro Ltda., (Processo nº 53710.000577/2001)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, já homologado, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente – Tito Cardoso de Oliveira
Neto.
PORTARIA Nº 695, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 53710.000577/2001,
Concorrência nº 037/2001-SSR/MC e do PARECER
CONJUR/MC/AGF Nº 2.142 – 2.29/2005, de 28 de
dezembro de 2005, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Rádio e TV Centauro
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, no Município de Itamonte,
Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada regerse-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 471, DE 2006
(Nº 2.310/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário Liberdade de Barra do Guarita a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra do Guarita, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 31, de 7 de fevereiro de 2006, que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário Liberdade de Barra do Guarita a executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Barra do Guarita, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 330, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 31, de
7 de fevereiro de 2006, que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário Liberdade
de Barra do Guarita para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de Barra do Guarita,
Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 9 de maio de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 76 EM
Brasília, 17 de fevereiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a V. Exª Portaria de Outorga de
Autorização e respectiva documentação para que a
entidade Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Barra do Guarita, no Município de Barra do Guarita, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse
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braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por V. Exª, essas ações permitem que as
entidades trabalhem em conjunto com a comunidade,
auxiliando não só no processo educacional, social e
cultural, mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53.000.027.102/03, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 31 DE 7 DE FEVEREIRO DE 2006
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53.000.027.102/03 e do PARECER/
MC/CONJUR/AGF/Nº 0114-1.08/2006, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário Liberdade de Barra do Guarita, com sede na Rua Salgado Filho, nº 85, Centro, no
Município de Barra do Guarita, Estado do Rio Grande do
Sul, para executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 27º1l’25”S e longitude em
53°43’19”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
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RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA
E SEM CONCORRENTES
RELATÓRIO Nº 131/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC
Referência: Processo nº 53000.027102/03 protocolizado em 3 de setembro de 2003.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Desenvolvimento Comunitário Liberdade de Barra do Guarita, Município de
Barra do Guarita, Estado do Rio Grande do Sul.
I – Introdução
1. A Associação de Desenvolvimento Comunitário Liberdade de Barra do Guarita, inscrita no CNPJ
sob o número 05.810.045/0001-45, no Estado do Rio
Grande do Sul, com sede na Rua Salgado Filho, nº 85
– Centro, Município de Barra do Guarita, dirigiu-se ao
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 21 de agosto de 2003
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, de 28 de janeiro de 2004, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4 km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução
do presente processo administrativo, em conformidade
com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 192-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão
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Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-31998 e Norma Complementar nº 1/2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado na Rua Salgado Filho, nº 85 – Centro, no
Município de Barra do Guarita, Estado do Rio Grande
do Sul de coordenadas geográﬁcas em 27º11’25”S de
latitude e 53º43’18”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 188 e 187, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Ressalte-se que em relação ao item 15 do Roteiro de Análise de Instalação de
RadCom, as coordenadas geográﬁcas são as mesmas
que a tornaram selecionada.
7. Considerando a seleção desta requerente,
bem como a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 7.1 alínea “a”,
da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação de
necessária alteração estatutária e Certidão Cartorária,
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico, em conformidade com o disposto no subitem 12.1
e alíneas da citada Norma (ﬂs. 218 e 219).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 251 e 253,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complementar
nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em seu
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 269 e 270. Ressaltamos que nestes documentos
constam as seguintes informações: identiﬁcação da
entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
características técnicas dos equipamentos (transmissor)
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação
da potência efetiva irradiada e intensidade de campo
no limite da área de serviço, diagramas de irradiação
do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
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no intervalo de folhas 01 a 272, dos autos, corresponde ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 e pressupostos da Norma Complementar nº 1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, pela comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e, ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação de Desenvolvimento Comunitário
Liberdade de Barra do Guarita;
• quadro diretivo
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• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Salgado Filho, 85 – Centro, município de
Barra do Guarita, Estado do Rio Grande do Sul.
• coordenadas geográﬁcas
27°11’25” de latitude e 53°43’19” de longitude,
correspondente aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 269 e
270, bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 251 e 252 que se referem à localização
da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Desenvolvimento Comunitário Liberdade de Barra do Guarita, no
sentido de conceder-lhe a autorização para exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53000.027102/03, de 3 de
setembro de 2003.
Brasília, 4 de julho de 2005. – Vilma de Fátima
Alvarenga Farias, Chefe de Serviço de Radiodifusão
Comunitária, mat. 1366000, Relatora da Conclusão
Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relatora da
Conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 4 de julho de 2005. – Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 4 de julho de 2005. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 0131/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 5 de julho de 2005. – Sergio Luiz De
Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 472, DE 2006
(Nº 2.311/2006 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Verde é Vida a executar serviço de ra-
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diodifusão comunitária na cidade de Itapuí,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 30, de 15 de janeiro de 2004, que autoriza
a Associação Verde é Vida a executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapuí, Estado de
São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 333, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 30,
de 15 de janeiro de 2004, que outorga autorização à
Associação Verde é Vida para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itapuí, Estado
de São Paulo.
Brasília, 9 de maio de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC 95 EM
Brasília, 13 de abril de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a V. Exª portaria de outorga de
autorização e respectiva documentação para que a
entidade Associação Verde é Vida, situada na cidade
de Itapuí, Estado de São Paulo, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por V. Exª, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
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a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53.830.001.087/99, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar os
trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 30 DE 15 DE JANEIRO DE 2004
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53.830.001.087/99 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 14/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Verde
é Vida, com sede na Rua Nestor Cardozo, nº 240, na
cidade de Itapuí, Estado de São Paulo, para executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22°14’08”S e
longitude em 48°43’37”W, utilizando a freqüência
de 87,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
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prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Miro Teixeira.

decurso de tempo, conforme comunicado à entidade
por meio do ofício nº 4429, datado de 30 de julho de
2002. (cópia anexa)

RELATÓRIO Nº 425/2003-DOSR/SSCE/MC

• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/1998,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km com
centro localizado na Rua Dr. Nestor Cardozo, 340, na
cidade de Itapuí, Estado de São Paulo, de coordenadas
geográﬁcas em 22º14’08”S de latitude e 48º43’37”W
de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 74 e 75, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de armamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
incisos II, e X da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante de válida
existência das entidades que manifestaram apoio à
iniciativa, cópia do CNPJ da requerente e declaração
do endereço da sede, declaração de que a Entidade

Referencia: Processo nº 53.830.001.087/1999, protocolizado em 7 de julho 1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Verde é Vida, localidade de
Itapuí, Estado de São Paulo.
I – Introdução
1. A Associação Verde é Vida, inscrita no CNPJ
sob o nº 02.688.875/0001-53, no Estado do São Paulo, com sede na Rua Dr.Nestor Cardoso, 340, cidade
de Itapuí, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 29
de junho de 1999, subscrito por representante legal,
no qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto Nº 2.615, 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 29 de agosto de 2002, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outra entidade foi objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo
sido seu processo devidamente analisado e arquivado.
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da
relação constando o respectivo nome e processo, se
encontra abaixo explicitada:
a) Casa da Criança São José de Itapuí – Processo
nº 53.830.002.245/98, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: A Entidade não cumpriu todas as
exigências elencadas no ofício Nº 2340/2001, datado
20 de abril de 2001, ocorrendo a perda do prazo pelo

II – Relatório

384

36064

Quinta-feira 30

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

não possui vinculo de subordinação. Diante da regularidade técnico-jurídica a Entidade foi selecionada,
tendo sido solicitada à apresentação do projeto técnico (ﬂs. 78 a 143).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 81, ﬁnado
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de
veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme se
observa nas folhas 129 e 130. Ressaltamos que nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 143, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos
dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº
9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de
eleição dos dirigentes, devidamente registradas e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e
adequados às finalidades e requisitos da
Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos à maioridade e
nacionalidade dos dirigentes:
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes
do quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme
indicado no subitem 6.7, incisos III, IV, V e
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VIII da Norma Complementar nº 2/98 e ainda,
demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁnar alguns dados
informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Verde é Vida;
• quadro diretivo
Presidente: José Aparecido Garzin
Vice-presidente: Maria Jucelaine Viersa
1º Secretário: Cibele Rizzo Vincenzi
2º Secretário: Tânia Maria Fiamengui
1º Tesoureiro: José Gilberto Saggioro
2º Tesoureiro: Adriana Rosa de Melo
1º Diretor de Oper.: José Eduardo Amantini
2º Diretor de Oper.: Fernando Fiamengui
1º Diretor de Com. Social: Alessandro Fantin
2º Diretor de Com. Social: Adolfo da Costa Senteio
Diretor de Patrimônio: Eduardo Felício
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Nestor Cardozo, 340, Jardim Bica de Pedra,
cidade de Itapuí, Estado de São Paulo;
• coordenadas geográﬁcas
22°14’08” de latitude e 48°43’37” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 129 e 130, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 81 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Verde é
Vida, no sentido de conceder-lhe a autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.830.001.087/99,
de 7 de julho de 1999.
Brasília, 9 de dezembro de 2003. – Vilma F.
Alvarenga, Relatora da conclusão Jurídica. – Neide Aparecida da Silva, Relator da conclusão Técnica.
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de dezembro de 2003. – Jayme Marques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio e Imagem.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 16 de dezembro de 2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 425/2003/DOSR/SSCE/
MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.
Brasília, 16 de dezembro de 2003. – Eugenio
de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 473, DE 2006
(Nº 2.313/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Atividade Lapão FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lapão, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 553, de 5 de novembro de 2003, que autoriza
a Rádio Comunitária Atividade Lapão FM a executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lapão,
Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 672, DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos:
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1 – Portaria nº 553, de 5 de novembro de 2003
– Rádio Comunitária Atividade Lapão FM, na cidade
de Lapão – BA; e
2 – Portaria nº 755, de 19 de dezembro de 2003
– Associação Rádio Comunitária Serra da Tiririca FM,
na cidade de Niterói – RJ.
Brasília, 7 de outubro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 512 EM
Brasília, 26 de novembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Rádio Comunitária Atividade Lapão FM,
na cidade de Lapão, Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com
o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade do
Processo Administrativo nº 53640.000132/2000, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, Miro Teixeira.
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PORTARIA Nº 553, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2003
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640.000132/2000 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1299/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Rádio Comunitária
Atividade Lapão FM, com sede na Av. Jason Oliveira,
nº 8-B – Centro, na cidade de Lapão, Estado da Bahia,
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 11°22’39”S e longitude em
41°49’55”W, utilizando a freqüência de 107,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 244 /2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.640.000.132/00, protocolizado em 27 de março de 2000.
Objeto: Requerimento de autorização para a Exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Rádio Comunitária Atividade Lapão FM,
localidade de Lapão, Estado da Bahia.
I – Introdução
1. A Rádio Comunitária Atividade Lapão FM, inscrita no CNPJ sob o número 03.684.821/0001-82, no
Estado da Bahia, com sede na Avenida Jason Oliveira,08-B, Centro,cidade de Lapão, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 15 de março de 2000, subscrito
por representante legal, no qual demonstrou interesse
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
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2. A entidade, que doravante passa a ser tratada como requerente, baseou o seu pleito nos termos
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial
da União – DOU de 11 de novembro de 2002, que
contempla a localidade onde pretende instalar o seu
transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 02/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Avenida Jason Oliveira, 08-B, na
cidade de Lapão, Estado da Bahia, de coordenadas
geográﬁcas em 11°22’00”S de latitude e 41°49’00”W
de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas propostas foram retiﬁcadas, passando a estar
em 11°22’39”S de latitude e 41°49’55”W de longitude
consoante aos dados constantes do Aviso publicado no
DOU, de 11-11-02.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser
mantidas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 8 e 9, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas,instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao ﬁnal, a entidade.
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apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise
e conclusão por este Departamento, que constatou a
possibilidade de aceitação dos novos dados.
7. Das análises técnico – jurídicas realizadas e
considerando a documentação que foi encaminhada
pela requerente, constataram-se pendências passíveis do cumprimento das seguintes exigências: para a
apresentação da documentação elencada no subitem
6.7 incisos III e X da Norma nº 2/98, comprovação de
necessária alteração estatutária, comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio
à iniciativa, cópia do CNPJ da requerente, cujo cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação especíﬁca resultou no saneamento dos autos
e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada
a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 165 a 289).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 286, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, seguindo –se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatando
–se conformidade com a Norma nº 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme
observa –se nas folhas 290 e 291. Ressaltamos que
nestes documentos constam as seguintes informações:
identiﬁcação da entidade; os endereços da sede administrativa e de localização do transmissor, sistema
irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada
e intensidade de campo no limite da área de serviço,
diagramas de irradiação do sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 289 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
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como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo –se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Rádio Comunitária Atividade Lapão FM;
• quadro diretivo
Presidente: Edgar Lopes Guirra
Vice-Presidente: José Fernandes Araújo
Secretário Geral: Joane Silva Dourado
Dir.Financeiro: Hugo Ernane Vilela Araújo
Dir. Operação: Evando Neiva Ramos
Dir.Cult. e Com: Edimário da Silva Rosendo
Dir.Patrimônio: José Gomes dos Santos Neto
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Jazon Oliveira 8 –B, Centro, cidade de Lapão,
Estado da Bahia;
• coordenadas geográﬁcas
11°22’39” de latitude e 41°49’55” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 290 e 291,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs.
286 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Rádio Comunitária
Atividade Lapão FM, no sentido de conceder – lhe a
autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53.640.000.132/00, de 27 de março de 2000.
Brasília, 8 de setembro de 2003. – Aline Oliveira
Prado, Chefe de Serviço/ SSR, Relatora da conclusão
Jurídica, – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de
Serviço/ SSR, Relatora da conclusão Técnica.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 474, DE 2006
(Nº 2.335/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Varre-Sai a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Varre-Sai, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 652, de 22 de dezembro de 2005, que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Varre-Sai a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Varre-Sai, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 332, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223 da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 652, de
22 de dezembro de 2005, que outorga autorização à
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Varre-Sai para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, no Município de Varre-Sai,
Estado do Rio de Janeiro.
Brasília, 9 de maio de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 9 EM
Brasilia, 4 de janeiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Varre-Sai, no Município de
Varre-Sai, Estado do Rio de Janeiro, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
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senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem
que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por
meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos
e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53.770.001.310/99, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Tito Cardoso de Oliveira
Neto.
PORTARIA Nº 652, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53.770.001.310/99 e do Parecer/MC/
Conjur/ACF/Nº 2035 – 1.08/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de VarreSai, com sede na Avenida Felicíssimo Salgado, nº 46,
no Município de Varre-Sai, Estado do Rio de Janeiro,
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 20º55’52”S e longitude em
41º52’07”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
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RELATÓRIO Nº 120/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53.770.001.310/99, protocolado em 11 de novembro de 1999
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
Interessado: Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Varre-Sai, Município de
Varre-Sai, Estado do Rio de Janeiro.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Varre-Sai, inscrita no CNPJ sob
o número 03.427.369/0001-73, no Estado do Rio de
Janeiro, com sede na Av. Felicíssimo Faria Salgado, 46,
no Município de Varre-Sai, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 23 de setembro de 1999, subscrito por
representante legal, no qual demonstrou interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União de 9 de setembro de 1999, que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 4km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de
outras duas entidades foram objeto de exame por parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação de Moradores do Bairro Santa Teresinha – Processo nº 53.770.000.354/99, arquivado
pelos seguintes fatos e fundamentos: em decorrência
da análise inicialmente efetuada nos autos de seu
processo, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das exigências dispostas no Oﬁcio nº
5086/00 de 27/12/00, AR Postal em 4-1-2001. Ocorre
que, diante da revisão efetuada nos autos de seu processo, constatou-se que a entidade deixou de encaminhar toda a documentação solicitada no citado ofício, ocorrendo perda do prazo por decurso do tempo,
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restando comprovada a falta de interesse processual,
conforme comunicado à entidade por meio do Ofício
nº 3.447/03, datado de 12-5-2003, cuja cópia do ofício
e respectivo AR Postal se encontram anexos. Salientese que, frente à ciência do arquivamento dos autos, a
entidade não apresentou solicitação para reconsideração desta decisão;
b) Associação de Arte e Cultura de Varre-Sai
– Processo nº 53.770.000.902/99, arquivado pelos
seguintes fatos e fundamentos: diante de ter expirado
o prazo concedido às entidades envolvidas para se
manifestarem sobre a possibilidade ou negativa da
concretização do acordo proposto, através do Ofício nº
5.323/04 de 13-5-2004, o Ministério das Comunicações,
em obediência ao disposto na legislação especíﬁca,
aplicou o critério da representatividade – critério de
seleção determinado pelo subitem 6.10.2 da Norma
Complementar nº 02/98 –, do qual constatou-se que
esta entidade apresentou menor número de manifestações em apoio que a sua concorrente, sagrando-se
vencedora a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Varre-Sai, conforme comunicado à entidade por meio do Ofício nº 1.9131/04,
datado de 16-12-2004, cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal se encontram anexos. Saliente-se que,
frente à ciência do arquivamento dos autos, a entidade não apresentou solicitação para reconsideração
desta decisão.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com
petição de folha 1, bem como toda a documentação
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução do presente processo administrativo, em conformidade com a legislação, especialmente a Lei nº
9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004
de 26-1-2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Avenida Felicíssimo Faria Salgado, nº 46, no Município de Varre-Sai, Estado do Rio de
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Janeiro, de coordenadas geográﬁcas em 20º55’52”S
de latitude e 41º52’07”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 655 e 656, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre
geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Vale salientar que as coordenadas do local de instalação participante do Aviso
nº 5 são as mesmas que a tornaram a selecionada.
7. Foi encaminhado ofício para que se estabelecesse uma associação entre as mesmas, ocorre que,
frente a não manifestação das entidades e considerando
o decurso do prazo concedido utilizou-se o critério de
seleção apontado no subitem 10.3 alínea b da Norma
Complementar nº 1/2004, do qual constatou-se que a
requerente conta com maior número de manifestações
em apoio que a sua concorrente, em decorrência de
tal fato a Entidade foi selecionada.
Considerando a seleção desta requerente, bem
como a documentação que foi encaminhada pela requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a,
b e c da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação de necessária alteração estatutária, cópia CNPJ
retiﬁcado da requerente e declaração do endereço da
sede, tendo sido solicitada a apresentação do projeto
técnico, em conformidade com o disposto no subitem
12.1 e alíneas da citada Norma (ﬂs. 659 a 746).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 716, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas
folhas 722 e 723.
Ressaltamos que nestes documentos constam as
seguintes informações: identiﬁcação da entidade; os
endereços da sede administrativa e de localização do
transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial) indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no limite da
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área no serviço de diagramas de irradiação do sistema
irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 746 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados
às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar nº 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Varre-Sai;
• quadro diretivo
• nome do dirigente
Cristiane Abib Fabri, Presidente
José Wilson de Aguiar Cabral, Vice-Presidente
Maria Auxiliadora de Oliveira Vieira, Secretária
Ana Paula Martins, Tesoureira
Solange Camilo Teixeira, Diretor Administrativa
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• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Felicíssimo Faria Salgado, 46 – Centro, município de Varre-Sai, Estado do Rio de Janeiro;
• coordenadas geográﬁcas
20°55’52”S de latitude e 41°52’07”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 722 e 723,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs.
716 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Varre-Sai,
no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições no Processo Administrativo nº 53.770.001.310/99, de 11 de
novembro de 1999.
Brasília, 22 de junho de 2005. – Aline Oliveira
Prado Magalhães Lopes, Relatora da conclusão Jurídica, Chefe de Serviço de Radiodifusão Comunitária.
– Neide Aparecida da Silva, Relatora da conclusão
Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 24 de junho de 2005. – Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, Coordenador–Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 24 de Junho de 2005. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 120/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 27 de junho de 2005. – Sérgio Luiz de
Morais Diniz, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 475, DE 2006
(Nº 2.339/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação Social
– ACCS – a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Macaúbas,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 91, de 16 de março de 2006, que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação Social
– ACCS – a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Macaúbas, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 386, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 91, de
16 de março de 2006, que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação Social – ACCS
– para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
no Município de Macaúbas, Estado da Bahia.
Brasília, 18 de maio de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 105 EM
Brasília, 31 de março de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
Outorga de Autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária de Comunicação Social – ACCS, no Município de Macaúbas,
Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui
manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração de receptividade da ﬁlosoﬁa de criação desse
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3. Como se depreende da imponência da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas, também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
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constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53.640.001.378/98, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 91, DE 16 DE MARÇO DE 2006
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo é 53.640.001.378/98 e do PARECER/
MC/CONJUR/AGF/Nº 63 – 1º-8-2006, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Comunicação Social – ACCS, com sede
na rua Castro Alves, s/n, no Município de Macaúbas,
Estado da Bahia, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 13°01’10”S e longitude em
42°41’55”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter deﬁnitivo, no
prazo de seis meses, a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
RELATÓRIO
Nº 265/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53640001378/98 protocolizado em 21-9-1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Comunicação Social – ACCS, Município de Macaúbas, Estado
da Bahia.
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I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Comunicação Social – ACCS inscrita no CNPJ sob o número
02.457.801/0001-06, no Estado da Bahia, com sede na
Rua Castro Alves, s/nº, Centro, Município de Macaúbas,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 14-8-1998
subscrito por representante legal, no qual demonstrou
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 18-3-1999 que contempla a localidade
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como
o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando à distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencionada entidade demonstrou seu interesse na prestação
do referido serviço, não havendo concorrentes.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame
do pleito formulado pela requerente, de acordo com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda a instrução
do presente processo administrativo, em conformidade
com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 192-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-31998 e Norma Complementar nº 1/2004.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua Castro Alves, s/nº, Centro,
no Município de Macaúbas, Estado da Bahia, de coordenadas geográﬁcas em 13°01’10”S de latitude e
42°41’55”W de longitude.
6. A análise técnica inicial desenvolvida, demonstra que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 50/51, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata
de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas, instruções sobre
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coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão. Ressalta-se que em relação ao item 15 do Roteiro de Análise de Instalação
de Radcom as coordenadas que tornaram a entidade
selecionada são as mesmas das do aviso.
7. Considerando a seleção desta requerente observou que a mesma foi arquivada em 6-8-2003 e reconsiderada em 23-5-2005, do qual resultou pendências
passíveis do cumprimento das seguintes exigências:
apresentação da documentação elencada no subitem
7.1 alíneas a, c, e, g, h, i, j, l da Norma Complementar
nº 1/2004, comprovação de necessária alteração estatutária, tendo sido solicitada a apresentação do projeto
técnico, em conformidade com o disposto no subitem
12.1 e alíneas da citada Norma (ﬂs.54 a 237).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 185/186,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas
folhas 223/224.
Ressaltamos que nestes documentos constam
as seguintes informações: identiﬁcação da entidade;
os endereços da sede administrativa e de localização
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 237, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados
às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
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• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complementar n º 1/2004;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito de conﬁrmar
alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de
interessados na exploração do serviço de radiodifusão
comunitária, conclui a instrução dos presentes autos,
após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se
abaixo as informações básicas sobre a entidade:
• nome
Associação Comunitária de Comunicação Social – ACCS
• quadro diretivo
Nome do Dirigente
Moacir Silva Santos
Rubenvaldo Magno Oliveira
Antônio José Jesus Sousa

Cargo
Diretor Geral
Diretor Administrativo
Diretor de Operações

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Castro Alves, s/nº, centro, Município de Macaúbas, Estado da Bahia.
• coordenadas geográﬁcas
13°01’10”S de latitude e 42°41’55”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs.223/224,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” –ﬂs.
185/186 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
de Comunicação Social – ACCS, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 536400001378/98 de 21 de setembro
de 1998.
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Brasília, 11 de novembro de 2005. – Luciana
Coelho Costa, Chefe de Serviço de Radiodifusão Comunitária, Mat.1338925, SERAC/CORAC/DEOC/SC,
Relatora da conclusão Jurídica – Neide Aparecia da
Silva, Chefe de Divisão/SSR, Relatora da conclusão
Técnica.
(A Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 476, DE 2006
(Nº 1.575/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
do Sistema São Paulo de Comunicação e
Empreendimentos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Cotia, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 1º de abril de 1998, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 16 de janeiro de 1995, a
concessão do Sistema São Paulo de Comunicação e
Empreendimentos Ltda. Para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Cotia, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 409, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 1º de abril de 1998, que “Renova a concessão
do Sistema São Paulo de Comunicação e Empreendimentos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Cotia, Estado
de São Paulo”.
Brasília, 7 de abril de 1998. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 72/MC
Brasília, 20 de março de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo nº 53830.001252/94,
em que o Sistema São Paulo de Comunicação e Empreendimentos Ltda. Solicita renovação da concessão
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, outor-
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gada conforme Decreto nº 90.575, de 28 de novembro
de 1984, publicado no Diário Oﬁcial da União em 29
subseqüente, por dez anos, a partir de 16 de janeiro
de 1985, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições
contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e
no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que
a regulamentou, que consideram como deferidos os
pedidos de renovação requeridos na forma devida
e não decididos ao término do prazo de vigência da
concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o
funcionamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivas outorgas.
3. Com essas observações, lícito é concluir-se que
a terminação do prazo da outorga ou a pendência de
sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 16 de janeiro de 1995.
5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento.
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Ministro Sérgio Motta, de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 1º DE ABRIL DE 1998
Renova a concessão do Sistema São
Paulo de Comunicação e Empreendimentos
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Cotia,
Estado de São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6q, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53830.001252/94, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 16 de janeiro de 1995, a concessão
do Sistema São Paulo de Comunicação e Empreendimentos Ltda., outorgada pelo Decreto nº 90.575, de
28 de novembro de 1984, publicado no Diário Oﬁcial
da União em 29 subseqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 10 de maio de
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1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Cotia, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 1º de abril de 1996; 177º da Independência e 110º da República.
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concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer
Jurídico nº 873/96, ﬂs. 97/99, dos autos.
3. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DMC/SP, concluo,
igualmente, pelo deferimento do postulado, acrescentando o seguinte:
• Os atuais quadros societário e diretivo
da entidade, aprovados pela Portaria nº 520,
de 28 de agosto de 1996 são os seguintes:

PARECER CONJUR/MC Nº 74/1998
Referência: Processo nº 53830.001252/94.
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo.
Interessada: Sistema São Paulo de Comunicação e
Empreendimentos Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo ﬁnal em 16 de janeiro de 1995. Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica
e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
Trata o presente processo de pedido de renovação
de concessão, formulado pelo Sistema São Paulo de
Comunicação e Empreendimentos Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, conforme
Decreto nº 90.575, de 28 de novembro de 1984, publicado no Diário Oﬁcial da União em 29 subseqüente,
por dez anos, a partir de 16 de janeiro de 1985, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991.
2. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia do
MC no Estado de São Paulo, tendo aquela Delegacia,

4. Ressalte-se que a outorga original está amparada juridicamente nos termos de que dispõem a Lei nº
5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que
o pedido de sua renovação foi apresentado na forma
devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e
não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta
forma, que a terminação do prazo da concessão ou a
pendência da sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do
serviço prestado.
6. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmo. Sr. Ministro das Comunicações, acompanhados de minuta dos atos de renovação
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correspondentes – Exposição de Motivos e Decreto,
com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade competente
para conhecer e decidir do pedido.
7. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º do
art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação
possa produzir seus efeitos legais.
Brasília, 23 de janeiro de 1998. – Ilná Gurgel
Rosado, Assistente Jurídico.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 477, DE 2006
(Nº 2.227/2006, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Solidariedade “Casa do
Povo” a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Guariba, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 283, de 28 de junho de 2005, que autoriza a
Associação Comunitária Solidariedade “Casa do Povo”
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Guariba, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 213, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 283, de
28 de junho de 2005, que outorga autorização à Associação Comunitária Solidariedade “Casa do Povo”
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de Guariba, Estado de São Paulo.
Brasília, 4 de abril de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 230 EM
Brasília, 1º de julho de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária Solidariedade “Casa do Povo”, no Município de Guariba,
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifu-

NOVEMBRO
2006
Novembro de 2006

são comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também, servem
de elo à integração, por meio de informações benéﬁcas a todos os segmentos e a todos esses núcleos
populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria
nº 83, de 24 de março de 2003, com a ﬁnalidade de
proceder criteriosa análise dos processos pendentes,
referentes à autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53830.000348/99, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 283, DE 28 DE JUNHO DE 2005
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53830.000348/99 e do PARECER/MC/CONJUR/MRD/Nº 0368 – 1.08/ 2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Solidariedade “Casa do Povo”, com sede na Rua
Francisco Volk, nº 428, Vila Pacíﬁco, no município de
Guariba, Estado de São Paulo, para executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 21º21’09”S e longitude em
48º13’40”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3º. Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço, em caráter
deﬁnitivo, no prazo de seis meses a contar da data de
publicação do ato de deliberação.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO Nº 67/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referencia: Processo nº 53830000348/99, protocolizado em 19-2-1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Solidariedade “Casa do Povo” localidade de Guariba, Estado de
São Paulo.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Solidariedade “Casa do Povo”, inscrita no CNPJ sob o número
02.960.08710001-74, no Estado de São Paulo, com
sede Rua Francisco Volch, nº 428, na cidade de Guariba, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 12 de
fevereiro de 2001, subscrito por representante legal,
no qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU de 16 de agosto de 2001 que contempla a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo
estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando à distância de 4Km entre as interessadas
nesta localidade, comunicamos que o requerimento
de outras entidades foram objeto de exame por parte
do Departamento de Outorga de Serviços, vez que
apresentaram suas solicitações para a mesma área
de interesse, tendo sido seus processos devidamente
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamentos, bem como a indicação da relação constando os
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respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação de Puericultura de Guariba
Casa da Criança “Francisco Louzada” – Processo nº
53830001814/98, arquivado pelos seguintes fatos e
fundamentos: em infringência aos artigos 1º e 11º da
lei nº 9.612/98, conforme comunicado à entidade por
meio do Ofício nº 3.847, datado de 31-5-2001. (cópia
anexa)
b) Associação Comunitária vila Garavello – Processo nº 538300002992/98, arquivado pelos seguintes
fatos e fundamentos: a entidade deixou de apresentar
a documentação em tempo hábil, conforme comunicado à entidade por meio do Ofício nº 4.652, datado de
28-5-2003. (cópia anexa)
c) Sindicato dos Empregados Rurais de Guariba – Processo nº 53830000041/00, arquivado pelos
seguintes fatos e fundamentos: não encaminhou em
tempo hábil a documentação exigida, conforme comunicado à entidade por meio do Ofício nº 876, datado
de 20-2-2002. (cópia anexa)
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios e aspectos técnicos
4. O Departamento de Outorga de Serviços, em
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame do pleito formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação apresentada e vem por meio deste, relatar toda
a instrução do presente processo administrativo, em
conformidade com a legislação, especialmente a Lei
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98,
de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua 31 de Março, nº 457, Vila
Amorim, na cidade de Guariba, Estado de São Paulo,
de coordenadas geográﬁcas em 21º21’24”S de latitude
e 48º13’38”W de longitude. Ocorre que, posteriormente,
as coordenadas e endereço propostos foram retiﬁcados,
passando a estar na Rua Francisco Volch, nº 428, Vila
Pacíﬁco em 21º21’09”S de latitude e 48º13’40”W de
longitude consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 16-8-2001.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que
as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam ser ( )
mantidas ou ( ) conﬁrmadas, pelo que se depreende
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da memória do documento de folhas 191, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que
por sua vez trata de outros dados, quais sejam: informações sobre geração de coordenadas geográﬁcas,
instruções sobre coordenadas coincidentes com os
levantamentos do IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação da antena;
planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale salientar
que ao ﬁnal, a entidade apontou novas coordenadas e
endereço, o que foi objeto de análise e conclusão por
este Departamento, que constatou a possibilidade de
aceitação dos novos dados.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e considerando a documentação que foi encaminhada pela
requerente, constataram-se pendências passíveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II
da Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ da requerente e declaração do endereço da sede. Diante da regularidade
técnico-jurídica do processo foi solicitado a entidade a
apresentação do projeto técnico (ﬂs. 194 a 230).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 210/211,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma nº 2/98, em
especial as exigências inscritas em seu item 6.11,
conforme observa-se nas folhas 222/223.
Ressaltamos que nestes documentos constam
as seguintes informações: identiﬁcação da entidade;
os endereços da sede administrativa e de localização
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; características técnicas dos equipamentos (transmissor) e
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do
sistema irradiante e características elétricas.
9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 230, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição
dos dirigentes, devidamente registradas e em
conformidade com os preceitos dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
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• comprovantes relativos a maioridade e
nacionalidade dos dirigentes;
• manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
• planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem
como o Projeto Técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 2/98;
• declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar nº 2/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusão/Opinamento
10. O Departamento de Outorga de Serviços, a
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos,
os quais estão compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
• nome
Associação Comunitária Solidariedade “Casa do
Povo”
• quadro diretivo
Presidente: Josiane Gonzales Domingues
Vice-presidente: Alex Ricardo Masalskiene
Secretário: Ricardo Bofﬁ
Tesoureiro: Jair José Domingues
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Francisco Volk, nº 428, cidade de Guariba, Estado de São Paulo;
• coordenadas geográﬁcas
21º21’09”S de latitude e 48º13’40”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro
de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 222/223,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs
210/211 que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária Solidariedade “Casa do Povo”, no sentido de conceder-lhe
a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo nº
53830000348/99, de 19 de fevereiro de 1999.
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Brasília, 17 de fevereiro de 2004. – Luciana Coelho, Relatora da conclusão Jurídica, Chefe de Serviço/SSP. – Regina Aparecida Monteiro, Relatora da
conclusão Técnica, Chefe se Serviço/SSP.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 17 de fevereiro de 2004. – Alexandra
Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 17 de fevereiro de 2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 67/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 17 de fevereiro de 2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica, Substituto.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 478, DE 2006
(Nº 1.425/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos
ou Degradantes, adotado em Nova York, em
18 de Dezembro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotado
em Nova York, em 18 de dezembro de 2002.
§ 1º Corrija-se, na tradução para o português do
Protocolo em exame, a palavra “Subcomitê”, que não
possui hífen em nossa língua.
§ 2º Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do caput
do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 447
a 477, de 2006, que acabam de ser lidos, tramitarão
com prazo determinado de 45 dias, de acordo com o
art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário
em 25 de março de 2003, os Projetos lidos serão apreciados terminativamente pela Comissão de Educação,
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, nos termos do art. 122, II, “b”, combinado
com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 478,
de 2006, vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde, nos termos do art. 376, III, do
Regimento Interno, terá o prazo de cinco dias úteis
para recebimento de emendas, ﬁndo o qual a referida
Comissão terá 15 dias úteis, prorrogáveis por igual
período, para opinar sobre a proposição.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador João Alberto Souza.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.190, DE 2006
Na forma do disposto no Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, requeremos as seguintes
homenagens pelo falecimento do Ex-Vereador do Recife,
Jorge Ribeiro de Souza – Jorge Chacrinha, ocorrido em
24 de novembro do corrente, na cidade do Recife:
a) inserção em ata de voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condolências à viúva, Srª Elenice Paulineli Abucater, e aos ﬁlhos
Marcela Paulineli de Castro e Jorge Ribeiro
Abucater;
c) apresentação de condolências à Prefeitura e a Câmara de Vereadores da Cidade
do Recife;
d) apresentação de condolência ao Santa
Cruz Futebol Clube, do qual foi Diretor.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2006.
– Senador Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
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São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.191, DE 2006
Requeiro, nos termos do artigo 218, do Regimento Interno, a inserção em ata de Voto de pesar, pelo
falecimento do ator Jece Valadão.
Requeiro, também, seja levado ao conhecimento da família.
Justiﬁcação
O Voto de Pesar que ora requeiro justiﬁca-se pela
signiﬁcativa importância, no cenário nacional, do ator
conhecido em todo o Brasil e mesmo internacionalmente pela sua carreira de sucesso, com um currículo
invejável de ﬁlmes premiados no Pais e no exterior.
Com um jeito próprio de atuar, Jece Valadão marcou sua geração com atuações fortes e ﬁlmes rodados
em época importante que embrionaram o atual cinema
brasileiro. A perda inestimável deste ilustre cidadão do
Espírito Santo deixará grande lacuna entre os familiares, amigos e cenário nacional.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2006.
– Senador Magno Malta.
REQUERIMENTO Nº 1.192, DE 2006
Requeiro, nos termos do art. 215, III, c do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de votos de profundo pesar pelo falecimento, no ﬁm
de semana anterior, do Padre Antônio Vilela Dantas,
paroco de Candelária, em Natal – RN.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2006.
– Senador Garibaldi Alves Filho.
REQUERIMENTO Nº 1.193, DE 2006
Requeiro, nos termos do art. 215, III, “c”,do Regimento interno do Senado Federal, a inserção em ata
de votos de profundo pesar pelo falecimento, no ﬁm
de semana anterior, do artista popular do Rio Grande
do Norte, o humorista Davi Cunha, de nome artístico
Espanta ocorrido no último ﬁm de semana na capital
potiguar.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2006.
– Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Of. GLPMDB nº 410/2006
Brasília, 29 de novembro de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Gerson Camata –
PMDB/ES, como membro titular, em vaga existente na
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle – CMA.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração.m – Senador Ney Suassuna,
Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência designa o Sr. Senador Gerson
Camata como membro titular para compor a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, nos termos do ofício que acaba
de ser lido.
Há oradores inscritos.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de me associar aos requerimentos de votos de pesar. Solicito, portanto, que
o meu nome conste dos requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os requerimentos se encontram sobre a mesa
e estão à disposição de V. Exª para assiná-los.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria de me inscrever para
uma comunicação inadiável.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, da mesma forma, solicito minha inscrição para uma comunicação pela liderança ou
inadiável, como V. Exª considerar mais rápido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exªs estão inscritos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª tem a palavra.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição pela
Liderança do PT, e vou providenciar a autorização da
Senadora Ideli Salvatti para um momento ainda antes
da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª ﬁca inscrito, e a Mesa aguarda o documento.
Concedo a palavra ao Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho ma-
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nifestar nesta tribuna meu posicionamento a respeito
de uma discussão que tem ocorrido no meu Estado, o
Paraná, sobre a aplicação da Lei nº 11.274, de 2006,
que dispõe sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental. Aliás, é uma lei bastante festejada no
Congresso Nacional e também em todo o Brasil.
Durante os debates em torno da Lei, promovidos
pelo Senado Federal, particularmente na Comissão
de Educação, da qual sou membro titular, chegamos
ao consenso de que a mudança de oito para nove
anos era fundamental para possibilitarmos igualdade
de condições entre os alunos do ensino público e os
matriculados em escolas particulares.
Destaco aqui que nossos ﬁlhos, quando entram
na escola, fazem os Jardins I, II e III e, depois, os oito
anos do ensino fundamental, enquanto os alunos da
escola pública já entram, vamos dizer assim, diretamente na primeira série do ensino fundamental. No
meu Estado, inclusive, somente 25% dos alunos de
escolas públicas têm acesso ao chamado Jardim III.
Por isso, aumentar um ano – de oito para nove anos
– está permitindo uma aproximação maior no tempo
acadêmico entre os alunos de escolas particulares e
os de escolas públicas.
Essa paridade se daria em função da ampliação
da obrigatoriedade de matrícula no ensino fundamental
e da antecipação em um ano da presença escolar dos
educandos na escola pública, uma vez que os matriculados no ensino particular já freqüentam, como eu
disse, os bancos escolares mesmo antes de ingressarem no ensino fundamental obrigatório.
Vemos que nosso objetivo era o de promover o
acesso antecipado das crianças à escola para diminuir as disparidades de aprendizado entre aquelas
que estão no ensino público e aquelas que estão na
rede privada. Apenas para insistir, quem está na rede
privada, na verdade, não tem oito anos de escolaridade, mas oito anos mais três, porque, hoje em dia,
todas as crianças, praticamente, já fazem os Jardins
I, II e III. Seriam onze anos. E, agora, os alunos da escola pública, em vez de terem oito anos, terão direito
a nove anos.
A Lei foi debatida e aprovada no início do ano,
fazendo-se valer a partir de sua sanção, em 6 de fevereiro de 2006. Desde então, os Estados da Federação
têm de se adaptar à nova legislação.
No Estado do Paraná, o meu Estado, esse assunto tem causado muita polêmica, chegando a ponto
de ser discutido em âmbito judicial.
Por que isso? Fazendo um retrospecto do caso,
levantamos que a discussão teve início com as decisões
do Conselho Estadual de Educação do Paraná que determinam a data de corte para a matrícula no ensino

NOVEMBRO 2006
Novembro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

fundamental. As Deliberações nºs 03/2006 e 05/2006
estipulam que somente poderão ser matriculadas na
primeira série do ensino fundamental de nove anos as
crianças que tiverem seis anos completos até o início
do ano letivo de 2007, que corresponde à data de 1º de
março do próximo ano. Com a determinação, os demais
educandos que completarem seis anos no decorrer de
2007 estariam impossibilitados de se matricularem seja
na escola pública, seja na rede privada.
Quero enfatizar que o debate e a decisão que
houve aqui no Senado Federal se deram unicamente
– e é importante dizer isso para o Brasil todo, porque
esse debate pode estar ocorrendo em outros Estados
– no sentido de que a criança estaria completando
sete anos na primeira série do ensino fundamental.
O ensino fundamental foi aumentado para nove anos;
portanto, haverá a antecipação de um ano para a entrada da criança no ensino fundamental, ou seja, de
acordo com toda a discussão que ocorreu no Senado,
a criança vai completar seis anos no primeiro ano do
ensino fundamental.
Quando dizemos que tem de haver o corte no dia
1º de março, não existe nenhuma razão objetiva para
isso, não houve nenhuma discussão no Senado para
se dizer que uma criança tenha de ser matriculada na
1ª Série somente se tiver nascido antes do dia 1º de
março. Não, não acontece isto hoje: a criança é matriculada com sete anos no primeiro ano. Com o ensino
fundamental de nove anos, a criança tem de completar
seis anos no primeiro ano do ensino fundamental.
Então, a celeuma que foi causada, na verdade,
não deveria ter existido, até para se preservar o direito da criança, porque a criança já está matriculada no
Jardim I, completando quatro anos; no Jardim II, completando cinco anos; no Jardim III, completando seis
anos; e, na 1ª Série, completando sete anos. Então,
essa antecipação é a mesma coisa que o Jardim III.
Na última segunda-feira (27/11), a Juíza Fabiana
Passos de Melo, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, concedeu liminar autorizando – e quero concordar
com isso, porque esse foi o debate que aconteceu no
Senado – a matrícula das crianças que completam seis
anos após 1º de março de 2007 e que hoje estão no
Jardim II. Embora a decisão seja válida somente para
as escolas que entraram com o pedido na Justiça, corresponde, de forma acertada, aos anseios dos pais e
garante o direito das crianças de estarem matriculadas,
independentemente desse corte da data do nascimento.
Aliás, quando perguntei por que foi estabelecido esse
corte em 1º de março, a explicação foi no sentido de
que o período escolar começa em 1º de março, o que
também não corresponde mais à realidade, porque há
escolas que começam em 1º de fevereiro, em 10 de
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fevereiro, às vezes no ﬁnal de janeiro; tudo depende
da escola e da decisão do Estado.
Em discussão com o Conselho Estadual de Educação, tive a oportunidade de expor esses argumentos.
Na ocasião, o Conselho justiﬁcou a decisão, ponderando que as crianças com essa idade não estariam
preparadas para receber o conteúdo a ser aplicado
pelas escolas.
Acontece que esse é um outro debate, porque nós,
aqui no Senado, aprovamos a Lei dizendo, em outras
palavras, o seguinte: “O Jardim III passa a ser obrigatório”. Mas, em vez de dizermos Jardim III, dissemos
que passaria de oito para nove anos o ensino fundamental. Aquele ano a mais será o mesmo, em termos
de conteúdo, que o Jardim III. É claro que não se vai
antecipar todo um conteúdo acadêmico de leitura e de
escrita se a criança não está preparada para isso.
Acredito que esse não deveria ser um impedimento para as matrículas, pois cabe ao próprio Conselho
analisar as propostas pedagógicas das escolas e ﬁscalizar se o conteúdo que será repassado corresponde
à idade das crianças.
Penso que a interpretação do Conselho deve ser
rediscutida, para possibilitar que as crianças que completem seis anos no decorrer de 2007, independentemente da data de aniversário, possam matricular-se
no primeiro ano do novo ensino fundamental.
Acredito que a decisão da Juíza reﬂete o debate
ocorrido no Senado – é importante que se diga isso
–, qual seja o de ampliar o acesso à educação e dar
às crianças o direito de estarem matriculadas seja no
ensino público ou no privado.
Cito o trecho do despacho da Juíza Fabiana Passos de Melo:
Destarte, não há qualquer prejuízo para as crianças que, em 2006, concluirão o Jardim II e que completarão seis anos de idade a partir de 02/03/2007,
se ingressarem em 2007 no primeiro ano do ensino
fundamental de nove anos, pois o conteúdo que lhes
deve ser passado está garantido, de acordo com o seu
grau de desenvolvimento, tanto no que diz respeito ao
conteúdo que veriam no Jardim III, quanto ao ensino
que deverão receber no primeiro ano dos nove do novo
ensino fundamental.
Na decisão, o Poder Judiciário também pontua a
necessidade de aprovação por parte dos Núcleos Regionais de Educação – que são as divisões no Estado
em relação à Secretaria de Educação – dos planos pedagógicos das escolas e diz que, nesse momento, será
possível identiﬁcar se essas crianças terão qualquer
prejuízo quanto ao conteúdo que lhes será aplicado,
cabendo ao Conselho, como órgão ﬁscalizador, atuar
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para garantir que o ensino esteja de acordo com o grau
de desenvolvimento desses alunos.
Espero que a decisão ponha ﬁm à polêmica gerada no Paraná e que, em 2007, todas as crianças que
irão completar seis anos de idade estejam devidamente matriculadas no ensino fundamental de nove anos.
Ressalto que nossa principal discussão deve ser sobre
a qualidade do ensino ofertado e se este atinge os padrões necessários para que nossas crianças estejam
aprendendo em igualdade de condições. Só assim, Sr.
Presidente, evitaremos as disparidades sociais que
hoje estão presentes em nossa sociedade.
Quero destacar isso, porque essa polêmica que
aconteceu no Paraná pode estar acontecendo em outros Estados do Brasil – não deveria ter ocorrido, porque
é uma polêmica desnecessária, e os argumentos todos
ﬁzeram parte dos debates no Senado Federal.
Temos de continuar festejando essa grande mudança de oito para nove anos no ensino fundamental,
lembrando que, neste ano de antecipação da 1ª Série,
não serão transmitidos conteúdos que não estejam de
acordo com o nível de desenvolvimento da criança. Aliás, essa é outra discussão que precisamos fazer, pois
o conteúdo sempre deve ser adequado, buscando-se a
qualidade, a independência, a cidadania e tudo aquilo
que for necessário para que a pessoa se realize plenamente como cidadã.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª a tolerância e a amizade, esperando que
esse debate sirva para pensarmos sobre esse assunto
no Paraná e no Brasil.
Essa polêmica é secundária e, se não fosse a decisão da Juíza, acabaria prejudicando um contingente
de crianças. Alerto principalmente os pais que acompanharam esse debate que aconteceu no Senado Federal
e espero que os Conselhos Estaduais de Educação,
com o bom senso que sempre norteou suas decisões,
observando a realidade local, possam também resolver essa questão de maneira clara e tranqüilizadora,
garantindo segurança e felicidade a todos.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias
pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª a palavra como Líder da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª está inscrito, Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Magalhães pela Liderança do Partido da Frente
Liberal, por cinco minutos, para comunicação urgente
de interesse partidário.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela Liderança do PFL. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, ainda ontem, desta tribuna, chamei
a atenção para vários assuntos, mas principalmente
para o problema da Gamecorp, com a publicidade oﬁcial do Governo e uma TV.
Hoje, abro os jornais, e todos falaram sobre o
assunto. “Lula se recusa a falar sobre publicidade e a
TV de seu ﬁlho”. O Presidente da República não falou.
Ele foge deste assunto.
Mas eu não fujo. Daqui mesmo, desta tribuna, já
falei sobre a Ministra Dilma Rousseff – e a considero
uma pessoa séria. Pois vejam a maldade do Presidente: agora tem usado a Ministra, principalmente a sua
credibilidade, para defender o Governo de acusações
gravíssimas.
Hoje mesmo, em quase todos os jornais, a Ministra aparece defendendo a Gamecorp do Lulinha e as
ONGs que sobrevivem grudadas, presas ao Erário.
Quanto à relação entre a emissora de TV, a ﬁrma
do Lulinha e os patrocinadores governamentais, porque
é o Governo que dá o dinheiro para a publicidade da TV
do ﬁlho do Presidente, a Ministra limita-se a dizer que
se trata de um acordo comercial, como tantos outros.
Ah, Sr. Presidente, em relação às ONGs, a Dona
Dilma também diz que não se pode demonizá-las. Diz
também, como se não fosse ela própria Governo, que
as ONGs precisam ser ﬁscalizadas. Fiscalizadas por
quem, Sr. Presidente? Por quem dá o dinheiro. Quem
é que dá o dinheiro? O Governo. Quem é que não ﬁscaliza? O Governo. Por quê? Para que possam roubar por meio das ONGs. É isso que está acontecendo
neste País, vergonhosamente.
Ora, em relação aos negócios do Lulinha, cabe
lembrar à Ministra que o ponto crucial de tal contrato
é claramente a intermediação da propaganda, é a divisão do butim. Essa é a provável ilegalidade! Não é
apenas o contrato; o contrato é a forma de, ilegalmente,
o Lulinha participar do dinheiro do Erário.
Em relação às ONGs, cabe esclarecer à Ministra
que apenas aquelas entidades que se locupletam com
o dinheiro público, muitas delas somente de fachada,
devem conhecer o inferno.
Quanto à sua aﬁrmação de que as ONGs devem
ser ﬁscalizadas, é preciso lembrar à Ministra que o Tribunal de Contas da União, apesar de o Governo colocar
diﬁculdades, vem trabalhando duro a respeito.
Já a CGU, que era do Ministro da Defesa, hoje
Ministro da Defesa do Palmeiras, tantos gols tem tomado o Governo na área da aviação, não faz o seu
trabalho, não age como deveria agir, não cumpre o seu
dever. Mas, como se sabe, este é o Governo que fala,
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mas não age, porque tem à frente alguém, o principal,
que não sabe governar.
Ora, Sr. Presidente, quero mostrar a V. Exª e, por
meio da TV, ao Brasil outra manchete: “Dilma defende
negócio da Gamecorp. Petista preso no caso dossiê
se cala sobre dinheiro”. Nunca falam sobre dinheiro,
não sabem de nada – do Presidente da República a
todos os outros.
O juiz, decentemente, pede que digam os nomes
dos sócios da Gamecorp. Todo mundo quer saber. V.
Exª também e eu. Queremos saber quem são os felizardos, além do ﬁlho do Presidente da República.
Não faço isso para ofender o Senhor Presidente da
República.
Outra manchete:
“ACM diz que ﬁlho de Lula é favorecido
por verba oﬁcial”.
Ora, Sr. Presidente, são tantas coisas nesse
sentido que as providências não vêm. Quero fazer um
apelo ao Presidente da República: pare com isso, Presidente! Acorde! Não ﬁque falando em coalizão, fale
em moralidade. Não ﬁque falando em adesão, fale em
mensalão. Não ﬁque falando em desonestidade, fale
em valerioduto.
Isso é que precisa acabar no Brasil. É para isso
que estamos aqui diariamente na tribuna, Sr. Presidente. Não tem um dia que eu não venha a esta tribuna
cumprir o meu dever para com o meu País, apelando
de todo o coração para o Presidente da República.
No dia em que ele melhorar, dar-lhe-ei uma palavra
de aplauso, mas, enquanto ele não melhora, só tenho
a dizer que o País já sofre demais, que o Presidente
precisa modiﬁcar os seus hábitos: não se contente
apenas em passear no aerolula pelos países de América do Sul, da África ou mesmo dos Estados Unidos.
Cumpra o seu dever.
Assim, o Brasil espera que, no segundo mandato, ele não continue enganando o povo como fez
no primeiro. É isso que queremos. Estamos aqui para
dizer que, enquanto estivermos na tribuna, reclamaremos dos abusos da Presidência da República, os
abusos dos Ministros, enﬁm, a imoralidade que reina
na República.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Magalhães, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti e, em seguida, como Líder, ao Senador
Alvaro Dias.
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Informo a V. Exªs que intercalaremos um Líder
e um orador, conforme recentes alterações feitas no
Regimento da Casa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu
pronunciamento hoje é, na verdade, uma reclamação
que dirijo à Câmara dos Deputados – aliás, Senador
Paulo Paim, a mesma feita por V. Exª há poucos dias.
Reclamo do tratamento dado aos projetos aprovados
no Senado e que ﬁcam anos e anos sem sequer tramitarem na Câmara. Fui Deputado, como V. Exª, e sei que
o processo legislativo daquela Casa é mais complexo
que o do Senado, mas todos os projetos que vêm de
lá são aqui apreciados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Quero dar um testemunho da razão de V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– E nós apreciamos com prioridade. No entanto, essa
reciprocidade não existe por parte da Câmara dos
Deputados.
Tenho conversado com Líderes da Câmara, com
o Presidente Aldo Rebelo e reclamado da demora de
certos projetos. Hoje, quero apenas reclamar de dois.
Tenho mais de uma dúzia, apresentados durante meu
mandato de Senador, aprovados aqui, da mais alta
importância para o Brasil e para a minha região, que
estão lá, digamos assim, mofando.
O primeiro deles é uma proposta de emenda à
Constituição que tramitou até em tempo recorde aqui
no Senado. Devido à matéria tratada, era de se esperar que o processo fosse mais demorado aqui e não
na Câmara. O que reza essa proposta de emenda à
Constituição? Ela propõe que 0,5% do que o Governo Federal arrecada com o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e com o Imposto de Renda (IR),
arrecadados nos Estados e nos Municípios, seja destinado às instituições federais de ensino superior localizadas na Amazônia.
Ora, Sr. Presidente, ao longo dessas últimas décadas, cada vez mais há uma espécie de terrorismo a
respeito da Amazônia. Como homem nascido na Amazônia, lá criado e que lá vive, entendo que é lógica a
preocupação com a região. Não podemos agir com a
Amazônia de maneira irresponsável como agiram os
Estados Unidos com o seu meio ambiente, como agiram os europeus com o seu meio ambiente. Mas não
são eles que nos irão dar lição de moral sobre isso.
Ao contrário, temos a Amazônia há mais de 505 anos
e ela não tem sequer um terço da sua área, como dizem os ambientalistas, devastada. Na verdade, existe
um terço ocupado, porque existem as cidades, as vilas, as estradas e a área produtiva da Amazônia. Não
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quero dizer com isso que não existam ações ilegais
e criminosas lá.
Mas será que educar na Amazônia também é
proibido? Será que investir nas instituições federais
de ensino superior da Amazônia, como é o caso dos
centros federais de ensino tecnológico, como é o caso
das universidades federais, também é proibido? Então,
como vamos pensar em eliminar as desigualdades regionais se não se pode sequer investir em educação
na Amazônia.
E, vejam bem: querer 0,5%, Sr. Presidente, para
uma região que corresponde a 60% da área do Território brasileiro, é muito pouco e ainda mais para aplicar em educação.
E essa proposta de emenda à Constituição saiu
daqui em maio de 2003, Sr. Presidente. Faz, portanto,
três anos que está na Câmara dos Deputados. Não é
possível que aceitemos isso! Por isso, estou fazendo
essa reclamação da tribuna.
Pretendo enviar amanhã, com a cópia deste
pronunciamento, um ofício ao Presidente da Câmara
e às Lideranças no sentido de que realmente seja tomada uma decisão. Como disse V. Exª a respeito de
um outro projeto: que se decida! Se a Câmara dos
Deputados quiser arcar com a responsabilidade de
derrubar essa emenda, proibir, portanto, que a Amazônia tenha esse 0,5%, que assuma esse papel. O
que não se pode fazer é jogar na gaveta e deixar que
as coisas não aconteçam.
Realmente, quero fazer esta reclamação e apelar
aos colegas Deputados: não tenham esse tipo de conduta com relação aos projetos que saem do Senado,
porque, assim como o Deputado tem o direito da iniciativa do projeto, o Senador também o tem. Então, se
a iniciativa parte do Senador, ela é complementada na
Câmara, que funciona como Casa Revisora; quando
a iniciativa é do Deputado, vem ao Senado para fazer
a revisão. E repito: aqui temos agido com rapidez, e
espero muito que tenhamos essa reciprocidade.
O outro projeto também é da área de educação,
Sr. Presidente. Veja V. Exª que, no Brasil, existem doze
colégios militares, ou seja, o sistema educacional militar do Exército Brasileiro é composto por 12 estabelecimentos de ensino. Poder-se-ia pensar que estão
em 12 Estados; mas, não: estão sediados em dez
Estados da Federação. Na Região Norte, há somente
no Amazonas.
Ora, se numa região como a Região Norte, sabidamente cobiçada pelo esquema internacional há
apenas um colégio militar, signiﬁca dizer que a grande parte dos oﬁciais militares começa sua carreira em
outros colégios, como o do Rio de Janeiro, do Distrito
Federal, do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, de Minas
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Gerais – onde há dois colégios militares –, do Mato
Grosso do Sul, do Paraná e do Rio Grande do Sul de
V. Exª, onde também há duas unidades.
Então, apresentei um projeto de lei autorizativo
propondo a criação de um colégio militar em Boa Vista, capital de Roraima. Por quê? Porque Roraima é o
Estado mais ao Norte do País, embora ainda hoje, infelizmente, as televisões e os meios de comunicação
repitam o jargão antigo de que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. E nós sabemos que não é! É do Monte
Caburaí, em Roraima, do Caburaí, portanto, ao Chuí.
Então, se Roraima está mais ao Norte, encravada
dentro da Venezuela, fazendo fronteira com a Guiana
– a ex-Guiana Inglesa –, próxima ao Suriname e à Colômbia, nada mais justo – e até estrategicamente – do
que se ter lá um colégio militar.
E esse projeto também foi aprovado com rapidez
no Senado. O Senador Tião Viana, que foi Relator da
matéria, aproveitou de forma positiva a idéia e acrescentou um outro colégio militar na cidade de Rio Branco, capital do Acre. Considero a proposta igualmente
legítima, porque se situa na ponta Oeste da Amazônia,
próximo à fronteira com a Bolívia.
Então, é muito importante que se pense o País
de maneira geoestratégica e geopolítica. Assim, são
dois os pontos: além da sua concepção estratégica, o
projeto contempla a educação militar inclusive para que
o cadete não apenas vá conhecer a Amazônia quando é deslocado para lá servir, mas que já se forme na
região, conhecendo suas realidades.
Não entendo como é que esse projeto está parado
na Câmara desde novembro de 2004 – e esse é mais
novo do que a proposta de emenda à Constituição sobre o ensino superior –, há dois anos, portanto. E vejam
bem: nenhum dos projetos signiﬁca qualquer prejuízo
em termos ﬁnanceiros para o País, ainda porque investir em educação nunca foi prejuízo, pelo contrário.
Então, deixo aqui minha reclamação, Sr. Presidente, e peço até mesmo que a Presidência do Senado faça gestões junto à Presidência da Câmara para
que essa rotina seja quebrada. Um dia desses ouvi
um colega dizer que a Câmara dos Deputados está se
transformando em cemitério de projetos. Quer dizer, o
projeto chegou lá, morreu! Não sai de lá mais. E começo a pensar que essa aﬁrmação é verdadeira, quando
vejo dois projetos como os que citei ﬁcarem lá mofando
e sendo distribuído para “n” comissões.
Não vou fazer hoje essa reclamação, mas lembro,
a título de ilustração, que se está discutindo muito a
questão das ONGs, onde se veriﬁca um escândalo atrás
do outro. Presidi uma CPI das ONGs, que terminou em
2002 – portanto, não era no período do Governo Lula
–, onde foi proposto um projeto de lei para dar um novo
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marco regulatório, para estabelecer uma legislação que
pudesse fazer com que a sociedade e o Poder Público tivessem acesso ao registro, ao funcionamento e
à prestação de contas dessas instituições. Pois bem;
o projeto foi aprovado e também está há mais de dois
anos na Câmara. Se já houvesse sido aprovado e entrado em vigor, talvez não estivessem ocorrendo todos
esses escândalos com as ONGs.
Portanto, é muito importante deixar esse registro.
E quero pedir a V. Exª que solicite à Mesa do Senado que intervenha junto à Mesa da Câmara para que
seja dado um outro tratamento aos projetos originários desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, pediremos as
notas taquigráﬁcas e as encaminharemos à Mesa do
Senado.
Entendo que procede a sua argumentação. Seria fundamental que tivéssemos uma reunião entre os
Presidentes das Comissões das duas Casas, porque,
além da situação muito bem explicitada por V. Exª,
os projetos acabam não sendo votados. E outros, de
pronto, já são rejeitados na Comissão. E todos nós sabemos que a aprovação de um projeto é fruto de um
longo debate aqui no Senado. Se a Câmara tem diﬁculdade de aprovar alguns projetos, nós aqui também
as temos. E o projeto merece a apreciação devida,
como V. Exª disse muito bem.
Encaminharei ao Presidente da Casa, Senador
Renan Calheiros, e à Mesa Diretora as suas ponderações, que entendo mais do que justas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias,
como Líder da Minoria.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) –
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ALVARO DIAS A SESSÃO DO DIA
29 DE NOVEMBRO DE 2006, QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito
Fortes. (Pausa)
Peço ao Senador Mozarildo Cavalcanti que assuma a Presidência para que eu possa fazer uso da
palavra antes do Senador Heráclito Fortes.
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O Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim,
como orador inscrito, por dez minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, primeiramente
quero comentar a decisão de hoje da Comissão de
Assuntos Sociais, que acabou aprovando o chamado
Ato Médico.
A Senadora Lúcia Vânia elaborou um belíssimo
relatório, depois de ouvir todos os setores da sociedade, dizendo àqueles que estão ainda a questionar
alguma coisa sobre esse relatório, como aqueles que
trabalham com acupuntura e também com ﬁsioterapia,
que eles terão oportunidades ainda. Haverá ainda, num
segundo momento, mais uma votação na Comissão de
Educação, de vez que são duas votações.
De acordo com o entendimento ﬁrmado, inclusive
com a parceria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que
é da área médica, haverá também um amplo debate
neste plenário, fruto de um amplo acordo.
Entendo eu que essa foi uma decisão madura,
equilibrada, no sentido de garantir a todos que atuam
na área da saúde o espaço a que cada um tem direito: o médico, o enfermeiro, enﬁm, todos aqueles que
dedicam a sua vida a essa causa, à causa da saúde e
da recuperação daqueles que estejam doentes.
Para mim, foi uma reunião de alto nível, equilibrada, em que todos puderam expor o seu ponto de
vista.
Esse debate continua, semana que vem, na Comissão de Assuntos Sociais, e, depois, aqui, no plenário do Senado.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que é com
alegria que participo hoje à noite, aqui em Brasília, de
um evento promovido pelo Instituto Biosfera, oportunidade em que serão concedidos prêmios a instituições
e personalidades que desenvolvem ações ligadas ao
meio ambiente.
Agradeço a lembrança do meu nome. Estarei lá,
porque tenho um carinho muito grande por essa luta
em prol do meio ambiente. E lembro que V. Exª também
é um Parlamentar que tem dedicado grande parte da
sua vida em defesa do meio ambiente.
Sempre digo que o meio ambiente, para mim,
signiﬁca vida. Defender o meio ambiente é defender a
vida. Como vamos respirar se continuarmos a matar
as ﬂorestas? Como teremos água para beber se continuarmos a matar os rios? Como vamos nos alimentar
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se continuarmos a violentar a terra? E eu poderia falar
de todo o ecossistema.
Creio que atividades como essa – e não por eu
ser um dos agraciados – são importantes.
Repito: defender a natureza, o meio ambiente é
defender a vida.
Sr. Presidente, hoje, também, nas Comissões, ﬁzemos um belíssimo debate – pelo menos na Comissão
de que participei – sobre a peça orçamentária.
Entendo que esse debate deve continuar até que
possamos, com a maior tranqüilidade, aprovar o Orçamento impositivo e até que a vontade soberana de cada
Estado seja representada na defesa dos Senadores e
Deputados no tocante a um debate preliminar em cada
Município, em cada Região e, como acrescento num
projeto de resolução, inclusive na Assembléia Legislativa, com a participação dos Deputados Estaduais e do
Governador, a ﬁm de que cada Bancada defenda aqui
muito mais o interesse do Estado numa visão nacional do que o interesse individual da sua base eleitoral.
Mas esse é um debate que, com certeza, faremos no
momento adequado.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que ﬁz outro
dia, por dever de justiça, aqui, desta tribuna, um balanço do que foi a Semana da Pessoa com Deﬁciência,
que culminou hoje com a inauguração, na Gráﬁca do
Senado, das máquinas para impressão em braile. Podemos produzir aqui, com tecnologia de primeiro mundo,
livros, revistas e jornais em braile, para as brasileiras e
os brasileiros que são portadores de deﬁciência visual
– uma pessoa que trabalha comigo, que é cega, disse:
“Diga que somos cegos mesmo”. Eles querem ter um
espaço maior para leitura devido à cegueira.
Fui cobrado, Sr. Presidente, porque neste ano
coincidiu a Semana da Pessoa com Deﬁciência com
a Semana da Consciência Negra. Já ﬁz um apelo para
que, no próximo ano, a Semana da Pessoa com Deﬁciência inicie a partir do dia 21 de setembro. E por que
21 de setembro? Porque esse é o Dia Nacional de Luta
da Pessoa com Deﬁciência. Inclusive um projeto que
apresentei foi aprovado, este, sim, por unanimidade,
e sancionado pelo Presidente. Celebraríamos, então,
naquela semana, a partir de 21 de setembro, a Semana da Pessoa com Deﬁciência. E, a partir de 20 de
novembro, que é a data comemorativa de Zumbi dos
Palmares, cuja história conhecemos, celebraríamos a
Semana Nacional da Consciência Negra.
Sr. Presidente, já que ﬁz aquele balanço relativamente à Semana da Pessoa com Deﬁciência, farei
aqui um relato rápido a partir do que aconteceu no Rio
Grande do Sul, embora saiba que houve manifestações
em todo o País.
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Começo dizendo que o respeito à diversidade e à
igualdade de oportunidades é fundamental. E lembrome de uma frase que diz: “As mãos que se encontram,
brancas, pretas, índias, reﬂetem no chão a mesma
sombra”. Quando reﬂetidas no chão, temos uma mesma sombra; não tem cor! Por isso sempre digo que a
natureza é sábia: o efeito dos raios do sol, enﬁm, a luz
faz com que a sombra se reﬂita num único sentido. Ali
não há branco ou preto, nem italiano, alemão, polaco,
africano ou indígena.
Sr. Presidente, no meu Estado, o Rio Grande do
Sul, o dia 20 de novembro foi muito lembrado. No dia
8 de novembro – e assim volto um pouco atrás –, na
Feira do Livro de Porto Alegre, a maior feira livre de
livros do Continente americano, foi lançada a 2ª edição
do livro Lanceiros Negros, dos autores Geraldo Hasse e Guilherme Kolling. No dia 11 de novembro, tive a
oportunidade de lançar, nessa mesma feira, o livro O
Rufar dos Tambores, que conta as memórias de um
menino negro que chega à Vice-Presidência do Senado – e esse menino de ontem e homem de hoje é este
Senador que lhes fala. Foram oito horas de autógrafos,
com 1.800 pessoas esperando em ﬁla por mais de 4
horas, às quais, mais uma vez, agradeço.
Nos dias 9 e 10 de novembro, participamos do
seminário “O negro no serviço público”. Dia 13 de novembro, em Esteio, ﬁzemos uma palestra sobre o Estatuto da Igualdade Racial. No dia 18 de novembro,
em Guaíba, houve o debate “O negro na política e o
Estatuto da Igualdade Racial”. Ainda em novembro,
no dia 20, também em Guaíba, fomos agraciados pela
Câmara Municipal com o diploma e com o troféu que
levou o nome de Troféu Guerreiro da Liberdade, criado por meio da Resolução nº 001, de 16 de novembro de 2005, alterado pela Resolução nº 001/2006,
naquele momento proposta pelo Centro de Tradições
Afro-brasileiras daquela cidade. Aquele prêmio tem
por ﬁnalidade homenagear as pessoas e entidades
que se destacaram nos diversos setores da sociedade
na luta pelo combate ao racismo. O troféu, que ilustra
o símbolo de um guerreiro, é uma alusão ao grande
guerreiro Zumbi dos Palmares.
Sr. Presidente, eu poderia aqui falar também sobre todos os agraciados, entre eles a Drª Maria Bernadete Lopes da Silva, o escritor Oliveira Silveira, o
Padre Adilson Corrêa da Fonseca, Miriam Ericksson
e também o jovem Manoel Soares, jornalista da Rede
Globo. Eu poderia falar do dia 23, quando foi realizado um seminário em Porto Alegre que discutiu saúde,
raça e cultura, promoção da Comissão Especial de
Política de Promoção da Igualdade Racial do Grupo
Hospitalar Conceição.
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Eu poderia falar aqui do evento realizado em
Nova Prata, em que fui representado pela Professora
Nilda da Silva Alves. Em um outro, foi a Vera Triunpho;
em outro, Maria Conceição.
Poderíamos aqui falar do evento realizado também em Porto Alegre, onde tivemos a participação
do Bispo Gílio de Bagé e da Drª Petronilha Beatriz da
Silva, do Conselho Nacional de Educação.
Poderíamos falar da Sociedade Floresta Aurora, onde aconteceu um belíssimo evento, com a participação dos artistas Netinho de Paula, Zezé Motta,
Sandra de Sá, Leci Brandão, Marcão do DMN, Rappin Hood e outros. Eles cantaram e falaram para os
quilombolas em Canoas, na Chácara das Rosas, em
Gravataí, Maquiné, Osório e Porto Alegre, onde houve
um grande evento com a presença de mais de trinta
mil pessoas, que ouviram os cantores e a história da
comunidade negra.
Sr. Presidente, participei, no dia 28 de novembro,
de um debate na Câmara dos Deputados sobre os
negros nas Forças Armadas, quando falei da história
dos Lanceiros Negros e de João Cândido, o Almirante
Negro, e dos projetos que não são votados. Lembrei
que o Estatuto da Igualdade Racial está naquela Casa,
engavetado, há quase dois anos e que não adianta se
fazer de conta que não é do conhecimento de todos.
Um dia ele precisará ser votado, seja contra ou a favor.
Enﬁm, foi um debate importantíssimo.
Concluo dizendo que o Senado fez a sua parte.
Por exemplo, fui Relator de um projeto, aprovado pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que destina R$600 milhões para investimento em
políticas de igualdade, liberdade e justiça para todos.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, requerimento do Presidente
da Comissão Temporária Interna 50 anos de posse de
Juscelino Kubitschek, que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.194, DE 2006
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo de modo especial venho,
por meio deste, requerer autorização de Vossa Excelência para prorrogação dos trabalhos da Comissão
Especial “50 Anos de Posse do Presidente Juscelino
Kubitschek”, instituída pelo Ato do Presidente nº 10,
de 2006, por mais 60 dias, a partir de 12 de outubro
do corrente, tendo em vista a existência de tarefas
e trabalhos em andamento e que necessitam nosso
acompanhamento, tais como a Reedição da revista
Brasília em meio digital, o concurso de redação em
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convênio com a Fundação Educacional do DF, a criação de um Museu Virtual sobre a história de Brasília
e seu fundador etc.
Certo de atenção de V. Exª, sirvo-me do presente
para reiterar protestos de estima e consideração.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica prorrogado o prazo da referida Comissão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.195, de 2006
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, seja apresentado voto de aplauso – pelo
excelente trabalho apresentado durante a II Semana
de Valorização da Pessoa Portadora de Deﬁciência,
promovido pelo Senado Federal – às seguintes personalidades: Sr. Roberto Carlos Braga Segundo ( Dudu
Braga), Dra. Lúcia Wiladino, Sra. Isabel Filardis, Sr.
Guilherme Bara, Sra. Mara Gabrili, Sra. Romi Leffa
Cardoso, Sr. Adilson Ventura e Sr. Antônio Carlos de
Sousa (Charles).
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2006.
– Senador Marcelo Crivella.
REQUERIMENTO Nº 1.196, DE 2006
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 219 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do ator
Jece Valadão, que morreu ontem aos 76 anos, no Hospital Panamericano, em São Paulo, com insuﬁciência
respiratória aguda.
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Justiﬁcação
Criado em Cachoeiro de Itapemirim no Espírito
Santo, Jece Valadão, conhecido como o maior cafajeste do cinema nacional por seus papéis, participou
de mais de cem produções (ﬁlmes, novelas e séries),
seja como ator, diretor ou autor.
Entre os ﬁlmes mais recentes estão “Garrincha
– Estrela Solitária” (2003), “Em Nome de Jesus” (2003) e
“O Cangaceiro” (1997). Recentemente, ele dedicava-se
às ﬁlmagens do novo ﬁlme de José Mojica Marins, o Zé
do Caixão, “Encarnação do Demônio”. Na TV, fez participações especiais nos senados “Sob Nova Direção”
e “A Diarista” e na novela “Bang Bang”, além da série
“Filhos do Carnaval”, transmitida pelo canal HBO.
Entre os ﬁlmes clássicos de que participou estão
“Os Cafajestes” (Ruy Guerra, 1962), “Idade da Terra”
(Gláuber Rocha, 1980), “Rio 40 graus” (Nelson Pereira
dos Santos, 1955) e “O Boca de Ouro” (Nelson Pereira
dos Santos, 1962).
Por “Rio 40 Graus”, aliás, Jece ganhou um prêmio de melhor ator por seu papel de malandro. Curiosamente, recusaram-se a lhe dar o prémio, achando,
que era mesmo um marginal do morro --ele só recebeu depois de provar o contrário. No longa “Tieta do
agreste” (Cacá Diegues, 1995), interpretou um papel
raro em sua carreira: o de um homem bom. O ator era
o comandante Dano, que abandona a Marinha para
desfrutar da tranqüilidade do Mangue Seco e preocupa-se com as questões sociais. Em uma entrevista,
Jece Valadão chegou a dizer que só havia feito um
mocinho, no ﬁlme “Obsessão”, que ele mesmo dirigiu
em 1973. De acordo com ele, não deu certo.
Além de ator, foi diretor, assinando, entre outros
ﬁlmes, “Procura-se uma rosa” (1964), “As sete faces
de um cafajeste” (1969), “Nós, os canalhas” (1975) e
“A noite dos assassinos” (1976).
Há dez anos, mudou de estilo de vida ao converter-se à religião evangélica. Nessa época, casou-se
com a dona-de-casa Vera Lúcia Valadão, de 45 anos,
sua atual mulher. Primogênito de cinco irmãos, o ator
dizia se arrepender por ter sido um pai ausente. Mesmo
abraçado à Bíblia, não deixou de ser polêmico.
Via os metrossexuais como “o sinal dos tempos,
o ﬁm do mundo”. Em entrevista, em 1995, chegou a
dizer que ser macho era conquistar uma mulher por
dia. Na atual fase, pregava o contrário: “conquistar a
mesma mulher todos os dias é o que vale”.
Valadão teve um ﬁlho com atriz Vera Gimenez,
o também ator Marco Antonio Gimenez, intérprete do

NOVEMBRO
2006
Novembro de 2006

Urubu, de “Malhação”, da Globo; e outros oito ﬁlhos,
quatro reconhecidos e quatro assumidos por outros
homens.
As últimas participações de Jece Valadão na televisão foram nas séries “Sob nova direção”, “A diarista” e na novela “Bang Bang”. Recentemente, gravou o
documentário “O evanqelho segundo Jece Valadão”,
em que fala da própria vida.
Sala das sessões, 29 de novembro de 2006 – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 1.197, DE 2006
Requer Voto de Aplauso à Consultoria
de Orçamentos, Fiscalização e Controle e
ao Prodasen, órgãos do Senado Federal,
pela premiação outorgada ao Siga Brasil,
considerado o melhor projeto de tecnologia
da informação e comunicação no Brasil.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso a Consultoria de
Orçamentos, Fiscalização e Controle e ao Prodasen,
órgãos do Senado Federal, premiados pelo Brasília
Conventions Bureau, que considerou o Siga Brasil “o
melhor projeto de tecnologia da informação e comunicação” no Brasil.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do Presidente do Senado Federal, aos Diretores dos dois órgãos e, por intermédio
destes, a todos os servidores que participam do Projeto Siga Brasil.

Justiﬁcação
A premiação ao Projeto Siga Brasil é motivo de
orgulho para o Senado Federal e de todos os seus servidores, especialmente os que integram a Consultoria
de Orçamentos, Fiscalização e Controle e o Prodasen.
À Casa foi outorgado o primeiro lugar na premiação
aos melhores projetos de tecnologia da informação e
comunicação. O Projeto do Senado, vitorioso entre 30
ﬁnalistas, denomina-se Siga Brasil e representa para
o Brasil notável apoio para a democratização, efetiva,
da informação.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2006.
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of. nº 562/2006/PS-GSE
Brasília, 29 de novembro de 2006
Assunto: envio de PLV para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, o incluso
Projeto de Lei de Conversão nº 22, de 2006 (Medida
Provisória nº 316/2006, do Poder Executivo), aprovado
na Sessão Plenária do dia 21-11-2006, que “altera as
Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991, e 9.796, de 5
de maio de 1999, aumenta o valor dos benefícios da
previdência social; e revoga a Medida Provisória nº
316, de 11 de agosto de 2006; dispositivos das Leis nºs
8.213, de 24 de julho de 1991, 8.444, de 20 de julho
de 1992, e da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24
de agosto de 2001; e a Lei nº 10.699, de 9 de julho de
2003”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
Of. nº 563/2006/PS-GSE
Brasília, 29 de novembro de 2006
Assunto: envio de PLV para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, o incluso
Projeta de Lei de Conversão nº 23, de 2006 (Medida
Provisória nº 317/2006, do Poder Executivo), aprovado na Sessão Plenária do dia 22-11-06, que “altera
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dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006,
que dispõe sobre a renegociação de dívidas oriundas
de operações de crédito rural contratadas na área de
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
– ADENE, e dá outras providências”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
Of. nº 564/2006/PS-GSE
Brasília, 29 de novembro de 2006
Assunto: envio de MPV para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser
submetida à consideração do Senado Federal, a inclusa Medida Provisória nº 318, de 2006, do Poder
Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 22-112006, que “abre crédito extraordinário no valor global
de R$858.478.335,00 (oitocentos e cinqüenta e oito
milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos
e trinta e cinco reais), em favor da Presidência da
República, dos Ministérios da Educação, da Justiça,
das Relações Exteriores, da Defesa e de Operações
Oﬁciais de Crédito, para os ﬁns que especiﬁca”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Com referência aos Projetos de Lei de Conversão nº 22 e 23, de 2006 (provenientes das Medidas Provisórias nºs 316 e 317, de 2006) e da Medida
Provisória nº 318, de 2006, que acabam de ser lidos,
a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de
45 dias para apreciação das matérias encontra-se esgotado, e o de suas vigências foi prorrogado por Atos
da Mesa do Congresso Nacional, por mais sessenta
dias, conforme prevê o § 7º do art. 62 da Constituição
Federal.
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Uma vez recebidas formalmente pelo Senado
Federal, nesta data, as matérias passam a sobrestar
imediatamente todas as demais deliberações legislativas da Casa até que se ultimem suas votações.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência incluiu as matérias na pauta da Ordem do Dia da
presente sessão.
São os seguintes as matérias recebidas:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 22, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 316, de 2006)
Altera as Leis nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, e 9.796, de 5 de maio de 1999, aumenta o valor dos benefícios da previdência
social; e revoga a Medida Provisória nº 316,
de 11 de agosto de 2006; dispositivos das
Leis nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.444,
de 20 de julho de 1992, e da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001;
e a Lei nº 10.699, de 9 de julho de 2003.
Este avulso contém os seguintes documentos:
– Autógrafo da Medida Provisória...
– Medida Provisória original...
– Mensagem do Presidente da República nº 677, de
2006...
– Exposição de Motivos nº 33/2006, do Ministro de
Estado da Previdência Social...
– Ofício nº 562/2006, da Câmara dos Deputados, encaminhando a matéria ao Senado...
– Calendário de tramitação da Medida Provisória...
– Nota Técnica s/nº/2006, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal...
– Parecer sobre a Medida Provisória, em substituição
à Comissão Mista, proferido no Plenário da Câmara
dos Deputados – Relator: Deputado Armando Monteiro (PTB/PE)...
– Folha de sinopse da tramitação da matéria na Câmara dos Deputados...
– Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
nº 52, de 2006, prorrogando o prazo de vigência da
Medida Provisória...
– Legislação citada...
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 22, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 316, de 2006)
Altera as Leis nºs 8.213, de 24 de julho
de 1991, e 9.796, de 5 de maio de 1999, aumenta o valor, dos benefícios da previdência social; e revoga a Medida Provisória nº
316, de 11 de agosto de 2006; dispositivos
das Leis nºs 9.213, de 24 de julho de 1991,
6.444, de 20 de julho de 1992, e da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto
de 2001, e a Lei nº 10.699, de 9 de julho de
2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações, acrescentando-se os arts. 21-A e 41-A e dando-se nova
redação ao art. 22:
“Art. 21-A. A perícia médica do INSS
considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre
o trabalho e o agravo, decorrente da relação
entre a atividade da empresa e a entidade
mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classiﬁcação Internacional de Doenças
– CID, em conformidade com o que dispuser
o regulamento.
§ 1º A perícia médica do INSS deixará
de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata
o caput deste artigo.
§ 2º A empresa poderá requerer a não
aplicação do nexo técnico epidemiológico, de
cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo, da empresa ou do segurado, ao Conselho
de Recursos da Previdência Social.”(NR)
“Art. 22............................ ......................
..............................................................
§ 5º A multa de que trata este artigo não
se aplica na hipótese do caput do art. 21-A.”
“Art. 41-A. O valor dos benefícios em
manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro
rata, de acordo com suas respectivas datas de
início ou do último reajustamento, com base
no Índice Nacional de Preços ao Consumidor
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– INPC, apurado pela
Fundação Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística – IBGE.
§ 1º Nenhum benefício reajustado poderá
exceder o limite máximo do salário-de-benefício na data do reajustamento, respeitados os
direitos adquiridos.
§ 2º Os benefícios serão pagos do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) dia útil do mês seguinte
ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneﬁciários
por dia de pagamento.
§ 3º O 1º (primeiro) pagamento de renda mensal do benefício será efetuado até 45
(quarenta e cinco) dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação
necessária a sua concessão.
§ 4º Para os benefícios que tenham sido
majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no
caput deste artigo, de acordo com normas a
serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social.” (NR)
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.796, de 5 de maio de
1999, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 3º................................. ..................
..............................................................
§ 6º Aplica-se o disposto neste artigo
aos períodos de contribuição utilizados para
ﬁns de concessão de aposentadoria pelo
INSS em decorrência de acordos internacionais .“(NR)
Art. 3º Em 1º de agosto de 2006, os benefícios
mantidos pela previdência social em 31 de março
de 2006, com data de início igual ou anterior a 30
de abril de 2005, terão aumento de 5,01% (cinco inteiros e um centésimo por cento), incidentes sobre
as respectivas rendas mensais no mês de março de
2006, sendo:
I – 3,213% (três inteiros e duzentos e treze milésimos por cento), a título de reajustamento, para ﬁns
do § 4º do art. 201 da Constituição Federal; e
II – 1,742% (um inteiro, setecentos e quarenta
e dois milésimos por cento), a título de aumento real,
incidente sobre as respectivas rendas mensais no mês
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de março de 2006, após a aplicação do reajuste de
que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 1º Aos benefícios concedidos de 1º de maio
de 2005 a 31 de março de 2006 aplica-se o disposto
no inciso I do caput deste artigo, pro rata, de acordo
com as respectivas datas de início, e o valor integral
estabelecido no inciso II do caput deste artigo.
§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste artigo
aplica-se aos valores expressos em unidade monetária
na legislação previdenciária.
§ 3º Para os benefícios que tenham sido majorados em razão do reajuste do salário mínimo em 1º de
abril de 2006, o referido aumento deverá ser compensado quando da aplicação do disposto no caput deste
artigo, de acordo com normas a serem estabelecidas
pelo Ministério da Previdência Social.
§ 4º o aumento de que trata este artigo substitui,
para todos os ﬁns, o referido no § 4º do art. 201 da
Constituição Federal, relativamente ao ano de 2006, e,
a partir de 1º de agosto de 2006, o referido na Medida
Provisória nº 291, de 13 de abril de 2006.
§ 5º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.
Art. 4º Para ﬁns do reajuste no ano de 2007, com
fundamento no art. 41-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, considerar-se-á o dia 1º de abril de 2006
como data do último reajuste dos benefícios referidos
no caput do art. 3º desta lei.
Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 316, de 11 de agosto de 2006.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7º Ficam revogados:
I – a Medida provisória nº 316, de 11 de agosto
de 2006;
II – o art. 41 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991;
III – os arts. 3º e 4º da Lei nº 9.444, de 20 de julho de 1992;
IV – o art. 4º da Medida Provisória nº 2.187-13,
de 24 de agosto de 2001, no ponto em que dá nova
redação ao art. 41 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991; e
V – a Lei nº 10.699, de 9 de julho de 2003.
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MENSAGEM Nº 677, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
da Medida Provisória nº 316, de 11 de agosto de 2006,
que “Altera as Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de
junho de 1991, e 9.796, de 5 de maio de 1999, e aumenta o valor dos benefícios da previdência Social”.
Brasília, 11 de agosto de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 33 – MPS
Brasília, 9 de agosto de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência a presente proposta de Medida Provisória que
acrescenta parágrafo ao art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, para dispor que deve ser adotado
um único grau de risco para todos os estabelecimentos
da empresa, para ﬁns de contribuição para o ﬁnanciamento das aposentadorias especiais e dos benefícios
por incapacidade decorrentes dos ambientes do trabalho; arts. 21-A e 41-A à Lei nº 8.213, também de 24
de julho de 1991, para dispor, respectivamente, que
se presume caracterizada a incapacidade acidentária
quando veriﬁcado nexo técnico epidemiológico entre
trabalho e o agravo correspondente a morbidade causadora da incapacidade do trabalhador, e que o valor
dos benefícios mantidos pela Previdência Social será
reajustado, anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC; parágrafo ao art. 3º da
Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, para possibilitar o
acesso de servidores vinculados a regimes próprios,
que migrem para outros países, a aposentadorias no
exterior, mediante o cômputo do período de contribuição no Brasil; e, por ﬁm, estabelecer o percentual de
reajustamento dos benefícios mantidos pela Previdência Social, a partir de agosto de 2006.
2. O inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, estabelece a contribuição de 1%, 2%
ou 3%, conforme o risco da atividade preponderante
da empresa seja considerado leve, médio ou grave.
Contudo, não deixa claro que deve ser adotado um
único grau de risco para toda a empresa, ainda que
esta mantenha diversos estabelecimentos. Esse critério é o adotado no Regulamento e o mais adequado,
tendo em vista que o poder de mando da empresa é
único, devendo as medidas gerenciais em matérias de
riscos emanarem de um único comando. Não se pode,
em matéria de segurança e saúde no trabalho, enxergar a empresa como entidade segmentada, em que
cada estabelecimento obedece a uma diretriz diversa.
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Deve-se exigir nessa matéria o comprometimento da
empresa como um todo, na busca de melhoria das
condições ambientais de trabalho, em benefício do
trabalhador brasileiro.
3. Contudo, em face dessa deﬁnição estar consignada em regulamento e não em lei, a jurisprudência,
em especial o Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo não ser possível estabelecer-se a atividade
preponderante pela generalidade da empresa, mas sim
por estabelecimento, entendendo que o prêmio deve
corresponder ao grau de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa.
4. Nesse sentido, e para não inviabilizar o mecanismo de redução ou aumento das alíquotas de contribuição das empresas, em razão do seu desempenho
quanto à prevenção de acidente de trabalho no rol das
demais empresas da respectiva atividade econômica,
prevista no art. 10 da Lei nº 10.666, de 8 de maio de
2003, impõe-se a edição da medida, de forma a se
deixar expressa a possibilidade de aplicar-se um único
grau de risco para toda a empresa.
5. Uma outra medida proposta diz respeito à presunção de incapacidade acidentária quando for estabelecido nexo técnico epidemiológico entre o trabalho
e o agravo, considerando-se o ramo de atividade da
empresa e a entidade mórbida elencada na Classiﬁcação Internacional de Doenças – CID – motivadora da
incapacidade, em conformidade com o que dispuser
o Regulamento.
6. Atualmente, a caracterização de um benefício
como acidentário decorre da emissão da Comunicação
de Acidentes do Trabalho – CAT – por parte da empresa. Se a empresa comunica o acidente e este gera o
afastamento do segurado por mais de 15 dias, o benefício concedido pela Previdência Social é tido como
acidentário. Não sendo a CAT emitida, mas havendo a
necessidade de afastamento do trabalho, normalmente o benefício é tido como previdenciário (ou comum).
Tal classiﬁcação é crucial para o trabalhador, tendo em
vista os correspondentes efeitos. Sendo o benefício caracterizado como acidentário, durante o afastamento
do trabalho o segurado faz jus ao depósito do FGTS e
goza de estabilidade de 12 meses após a cessação do
auxílio-doença. Sendo o benefício caracterizado como
comum, tais direitos não lhe são assegurados.
7. Diante do descumprimento sistemático das regras que determinam a emissão da CAT e da diﬁculdade
de ﬁscalização por se tratar de fato individualizado, os
trabalhadores acabam prejudicados nos seus direitos,
em face da incorreta caracterização de seu benefício.
Necessário, pois, que a Previdência Social adote um
novo mecanismo que segregue os benefícios aciden-

NOVEMBRO 2006
Novembro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tários dos comuns, de forma a neutralizar os efeitos
da sonegação da CAT.
8. Para atender a tal mister, e por se tratar de
presunção, matéria regulada por lei e não por meio de
regulamento, está-se presumindo o estabelecimento do
nexo entre o trabalho e o agravo, e conseqüentemente
o evento será considerado como acidentário, sempre
que se veriﬁcar nexo técnico epidemiológico entre o
ramo de atividade da empresa e a entidade mórbida
relacionada na CID motivadora da incapacidade.
9. Essa metodologia está embasada na CID,
que se encontra atualmente na 10ª Revisão. Em cada
processo de solicitação de benefício por incapacidade junto à Previdência Social, consta obrigatoriamente o registro do diagnóstico (CID-10) identiﬁcador do
problema de saúde que motivou a solicitação. Esse
dado, que é exigido para a concessão de benefício
por incapacidade laborativa, independentemente de
sua natureza acidentária ou previdenciária, e cujo
registro é de responsabilidade do médico que prestou o atendimento ao segurado, estabelece a relação
intrínseca entre a incapacidade laboral e a entidade
mórbida que a provocou.
10. Assim, denomina-se Nexo Técnico Epidemiológico a relação entre Classiﬁcação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE – e o agrupamento CID-10.
E, na verdade, uma medida de associação estatística,
que serve como um dos requisitos de causalidade entre um fator (nesse caso, pertencer a um determinado
CNAE-classe) e um desfecho de saúde, mediante um
agrupamento CID, como diagnóstico clínico. Por meio
desse nexo, chega-se à conclusão de que pertencer a
um determinado segmento econômico (CNAE-classe)
constitui fator de risco para o trabalhador apresentar
uma determinada patologia (agrupamento CID-10).
11. A revogação do art. 41 e introdução de art.
41-A na Lei nº 8.213, de 1991, tem por ﬁm deﬁnir que
a preservação, em caráter permanente, do valor real
dos benefícios mantidos pela Previdência Social será
feita, anualmente, mediante a aplicação de percentual
equivalente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado e divulgado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística – IBGE.
A indicação para que seja utilizado o INPC se deve ao
fato de que este índice é o que melhor reﬂete o poder
de compra dos trabalhadores na faixa de um a oito
salários mínimos, onde se insere a totalidade dos trabalhadores do Regime Geral de Previdência Social e
é o que vem sendo aplicado nos últimos anos.
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12. O texto vigente (art. 41), que determina que
os benefícios mantidos pela Previdência Social sejam reajustados com base em percentual deﬁnido em
regulamento, observados critérios que preservem o
seu valor real e que reﬂitam a variação de preços de
produtos necessários e relevantes para a aferição da
manutenção do seu valor de compra, podendo ser utilizado, para tanto, índices divulgados pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística – IBGE
ou de instituição congênere, é resultante de várias alterações legislativas e apresenta-se confuso e de difícil
compreensão, razão pela qual estamos propondo que
seja revogado, assim como as disposições que o alteraram, de forma que o artigo que o substitui (art. 41-A)
ofereça redação simples, objetiva e clara.
13. No que se refere à Lei nº 9.796, de 5 de maio
de 1999, que dispõe sobre a compensação ﬁnanceira
entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS
e os regimes de previdência dos servidores da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos
casos de contagem recíproca dos respectivos tempos
de contribuição, observamos que ela é silente em relação a compensação ao RGPS no caso de utilização
de períodos de contribuições aos regimes próprios
para a concessão de aposentadoria em decorrência
de acordos internacionais de seguridade social celebrados pelo Brasil.
14. A proposta de inclusão de um novo parágrafo
ao art. 3º dessa lei visa suprir essa lacuna e ao mesmo
tempo possibilitar o acesso de servidores vinculados
a regimes próprios, que migrem para outros países,
a aposentadorias no exterior, mediante o cômputo do
período de contribuição no Brasil.
15. Os acordos internacionais de Seguridade ou
de Previdência Social celebrados pelo Brasil estabelecem que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é
o organismo de ligação, ﬁcando este responsável pela
intermediação das informações necessárias à execução dos acordos e pela concessão de prestações no
valor total da cota-parte brasileira, sendo, portando,
indispensável que a Autarquia possa buscar a compensação ﬁnanceira do RGPS sempre que houver utilização de tempo de contribuição para regime próprio
na concessão de aposentadoria.
16. É importante registrar que o Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul,
celebrado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai,
é bastante amplo e não limita, de forma expressa, sua
aplicação ao âmbito do Regime Geral de Previdência
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Social; e a medida ora proposta elimina as previsíveis
diﬁculdades operacionais para a sua aplicação, inclusive de ordem constitucional, em vista do disposto no
inciso XI do art. 167 da Carta Magna.
17. Esses fatos, Excelência, impõem a necessidade de disciplinar a questão, explicitando que a
compensação entre os regimes alcança, também, a
utilização de períodos de contribuições no âmbito dos
acordos internacionais de seguridade social celebrados pelo Brasil.
18. A respeito do reajustamento dos benefícios,
tendo-se em conta a anterior redação do art. 41 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (a qual se pretende
modiﬁcar), determina-se que esses fossem reajustados com base em percentual deﬁnido em regulamento,
de forma a preservarem o seu valor real, por meio de
índice que reﬂita a variação de preços de produtos necessários e relevantes para a aferição da manutenção
do seu valor de compra, permitindo que fosse utilizado índice divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística – IBGE ou de instituição
congênere.
19. Para atender ao desiderato, e considerando
que o valor acordado entre as representações de aposentados e pensionistas e o Governo Federal, Vossa
Excelência editou, no dia 13 de abril próximo passado,
a Medida Provisória nº 291, dispondo que o reajuste referido no mencionado art. 41 da Lei nº 8.213, de 1991,
não se limitaria ao INPC do período, estabelecendo
índice superior.
20. Entretanto, reavalio a proposta e resolvo submeter a Vossa Excelência essa nova medida, que
considera não só o atendimento à regra geral estabelecida na lei, como inclui um aumento real de um
inteiro e setecentos e quarenta e dois centésimos por
cento, aplicado sobre o valor dos benefícios em 31 de
março de 2006, já atualizados pelo INPC do período
anterior.
21. Assim, para que os beneﬁciários do sistema previdenciário se sintam seguros em relação aos
compromissos acordados entre suas representações
e o Governo Federal, consideramos importante que
Vossa Excelência, Senhor Presidente, utilize das prerrogativas que a Carta Magna lhe confere e assegure
a manutenção do poder de compra da renda mensal
dos benefícios.
22. Em razão desses fatos e da urgência e relevância do assunto, tendo em vista que os benefícios
deverão ser pagos a partir do primeiro dia útil do pró-
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ximo mês e para que não ocorra atraso no pagamento,
já que é necessário processar toda a folha de benefícios, é que estamos propondo que se estabeleça o
aumento, para vigorar a partir de 1º de agosto de 2006,
aos benefícios mantidos pela Previdência Social em
31 de março de 2006, de 5,01%, evitando, com isso,
a quebra do mencionado acordo e a redução do valor
dos benefícios desses brasileiros.
23. A proposta estabelece percentuais diferenciados para os benefícios concedidos posteriormente
a 1º de maio de 2005, conforme tabela constante do
Anexo, tendo em vista que, por ocasião da concessão
desses benefícios, já foi considerada a inﬂação anterior à data de sua concessão, mediante atualização
dos salários-de-contribuição utilizados na apuração
do salário-de-benefício.
24. Por ﬁm, a medida proposta estabelece que o
reajuste do próximo ano deverá considerar o dia 1º de
abril de 2006 como a data do último reajuste.
Estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, são
as razões que me levam a submeter à consideração
de Vossa Excelência a presente proposta de medida
provisória.
Respeitosamente – Carlos Eduardo Gabas.
OF.n. 562/06/PS–GSE
Brasília, 29 de novembro de 2006
Assunto:envio de PLv para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, o incluso Projeto
de Lei de Conversão nº 22, de 2006 (Medida Provisória
nº 316/06, do Poder Executivo), aprovado na Sessão
Plenária do dia 21-11-06, que “Altera as Leis nºs 8.213,
de 24 de julho de 1991, e 9.796, de 5 de maio de 1999,
aumenta o valor dos benefícios da previdência social; e
revoga a Medida Provisória nº 316, de 11 de agosto de
2006; dispositivos das Leis nºs 8.213, de 24 de julho de
1991, 8.444, de 20 de julho de 1992, e da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e a Lei nº
10.699, de 9 de julho de 2003.”, conforme o disposto no
art. 62 da constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
2. Encaminho , em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA SOBRE
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Brasília, 17 de agosto de 2006
Assunto: Subsídios para análise da adequação orçamentária e ﬁnanceira da Medida Provisória nº 316, de
11 de agosto de 2006, que “altera as Leis nºs 8.212
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e 9.796, de
5 de maio de 1999, e aumenta o valor dos benefícios
da previdência social”.
Interessado: Comissão Mista designada para emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 316, de 11 de
agosto de 2006.
I – Introdução
A Constituição estabelece, no art. 62, § 9º, que
caberá a uma comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas
emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão
separada, pelo plenário de cada uma das Casas do
Congresso Nacional.
A Resolução nº 1, de 2002 – CN, que regula o
processo legislativo de apreciação de medidas provisórias, determina, no art. 19, que o órgão de consultoria e assessoramento orçamentário da Casa a que
pertencer o relator da matéria deverá elaborar nota
técnica com subsídios acerca da adequação orçamentária e ﬁnanceira da medida provisória, a ser encaminhada aos relatores e demais membros da comissão
mista no prazo de cinco dias contados da publicação
da medida provisória.
A nota técnica deve atender o disposto no art. 5º,
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, que prescreve a
abrangência do exame de compatibilidade e adequação
orçamentária e ﬁnanceira que deve ser procedido pela
comissão mista: “análise da repercussão sobre a receita
ou a despesa pública da União e da implicação quanto
ao atendimento das normas orçamentárias e ﬁnanceiras
vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de
diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.
Para a apreciação da medida provisória em questão compete a esta Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle elaborar a respectiva nota técnica.
II – Síntese da Medida Provisória
A presente Medida Provisória altera o art. 22
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, acresce os
artigos 21-A e 41-A a Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, e o § 1º ao art. 3º da Lei nº 9.796, de 5 de maio
de 1999, estabelece índice de reajuste a ser aplicado
aos benefícios mantidos pela previdência social, além
de revogar a legislação que especiﬁca.
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Consoante a Exposição de Motivos nº 33 – MPS,
o acréscimo do art. 22 à Lei nº 8.212/91 tem como objetivo estabelecer que deve ser adotado um único grau
de risco para todos os estabelecimentos da empresa
para ﬁns de contribuição para o ﬁnanciamento das
aposentadorias especiais e dos benefícios por incapacidade decorrentes dos ambientes de trabalho. Tal
medida se justiﬁca tendo em vista que o inciso II do
mencionado artigo estabelece a contribuição de 1%,
2% ou 3%, conforme o risco da atividade preponderante da empresa seja considerado leve, médio ou grave,
sem, no entanto, deixar claro que deve ser adotado um
único grau de risco para toda a empresa, ainda que
esta mantenha diversos estabelecimentos.
Ainda consoante a mencionada Exposição de
Motivos, as normas contidas na Medida Provisória nº
316/2006 também determinam que se presume caracterizada a incapacidade acidentária quando veriﬁcado nexo técnico epidemiológico entre trabalho e
o agravo correspondente à morbidade causadora da
incapacidade do trabalhador (Art. 21-A) e que o valor
dos benefícios mantidos pela Previdência Social será
reajustado anualmente pelo índice Nacional de Preços
ao Consumidor – INPC (Art. 41-A). Além disso, a presente Medida Provisória acrescenta parágrafo ao art.
3º da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, o qual prevê
a possibilidade de acesso de servidores vinculados a
regimes próprios, que migrem para outros países, a
aposentadorias no exterior, mediante o cômputo do
período de contribuição no Brasil.
De relevante no que tange ao impacto ﬁnanceiro está o disposto no art. 4º da Medida Provisória em
exame, que determina o reajuste de até cinco inteiros e
um centésimo por cento sobre os benefícios mantidos
pela previdência social em 31 de março de 2006.
III – Subsídios acerca da
Adequação Financeira E Orçamentária
Conforme mencionado na introdução desta nota
técnica, o exame de compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira deve analisar a repercussão
sobre a receita ou a despesa pública da União e da
implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 2000, a
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e a lei orçamentária da União.
A Medida Provisória nº 316/2006 ﬁxou o índice
máximo de 5,01% para o reajuste dos benefícios previdenciários, a partir de 1º de agosto de 2006. Aos
benefícios concedidos entre 1º de maio de 2005 a 31
de março de 2006, referida Medida Provisória ﬁxa índices pro rata de reajuste.
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Vale ressaltar que a Exposição de Motivos n0 33
– MPS, que acompanha a MP nº 316, de 2006, excessivamente sintética, não apresenta dados essenciais para
a análise da repercussão orçamentária e ﬁnanceira.
Deve-se salientar que a Medida Provisória nº
291/2006, que previa o reajuste dos benefícios previdenciários em até cinco por cento, a contar de abril de
2006, perdeu sua eﬁcácia, tendo em vista o seu prazo
de vigência ter sido encerrado no dia 10 de agosto do
corrente ano. Nesse sentido, foi incluído no texto da medida provisória ora em análise a previsão de reajuste
dos benefícios, desta feita com percentual de até cinco
inteiros e um centésimo por cento. Cumpre esclarecer
que a série histórica do índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, divulgada pelo IBGE, registra variação acumulada pouco superior a 3,2% entre maio de
2005 e março de 2006 (interregno de 11 meses levado
em conta para a deﬁnição do reajuste). Estaria sendo
concedido, portanto, aumento real de aproximadamente
1,7% aos segurados da Previdência, motivo por que o
Poder Executivo fez uso de medida provisória.
Diante da já citada carência de informações da
Exposição de Motivos que acompanha a MP n0 291,
de 2006, foram mantidos contatos informais junto ao
Ministério da Previdência Social e à Casa Civil da Presidência da República, com vistas a se obter dados referentes ao impacto ﬁscal do reajuste. Segundo técnicos da Casa Civil, o impacto do aumento real de 1,7%
atingiria aproximadamente R$954 milhões no exercício
de 2006, se contado desde o mês de abril, conforme
determinava a já referida Medida Provisória n0 291/2006.
De todo modo, o Congresso Nacional ressente-se de
um demonstrativo que discrimine, pormenorizadamente, os efeitos da MP sobre as ﬁnanças da União, o qual
deveria constar da Exposição de Motivos.
Destaque-se que o art. 16 da Lei Complementar
nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
exige que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de
ação governamental que acarrete aumento da despesa
seja acompanhada de:
I – estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes;
II – declaração do ordenador da despesa de que
o aumento tem adequação orçamentária e ﬁnanceira
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com
o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias1.
¹ Em relação à Lei Orçamentária para 2006, as dotações do Fundo
do Regime Geral de Previdência Social levaram em conta um aumento de 5,03% para os benefícios, muito semelhante ao reajuste, efetivo, porém certamente não levaram em conta a antecipação
do reajuste para o mês de abril de 2000 determinada pela Medida
Provisória n0 291/2006.
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Além disso, a LRF, em seu art. 17, deﬁne como
despesa obrigatória de caráter continuado o gasto
corrente derivado de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que ﬁxe para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios. Os atos que criarem ou aumentarem essas
despesas deverão ser instruídos com a estimativa do
impacto ﬁscal e demonstrar a origem dos recursos para
seu custeio. Os atos deverão, ainda, ser acompanhados
de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados ﬁscais, devendo
seus efeitos ﬁnanceiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita
ou pela redução permanente de despesa.
A MP nº 316, gera obrigação futura para a União,
consistente na concessão de aumento real para os benefícios previdenciários. Isso porque o ordenamento
jurídico, até então, previa apenas a preservação do
valor real dos benefícios. Abstraindo-se o mérito do
aumento concedido, convém ressaltar que os requisitos previstos na LRF não foram observados pelo Poder
Executivo, restando ao Congresso Nacional solicitar,
formalmente, os demonstrativos e demais informações
previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por ﬁm, vale mencionar que, na Lei Orçamentária para 2006 – Lei n0 11.306, de 16-5-2006, as despesas do Regime Geral da Previdência Social foram
ﬁxadas tendo por base um aumento de 5,03% para os
benefícios, mas não levaram em conta a antecipação
do reajuste para o mês de abril de 2006 determinada
pela Medida Provisória n0 291/2006.
IV – Conclusão
São esses os subsídios que nos parecem relevantes para a apreciação da comissão mista quanto à
adequação orçamentária e ﬁnanceira da Medida Provisória n0 316, de 2006.
André Miranda Burello, Consultor de Orçamentos.
PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 316,
DE 2006, PROFERIDO NO PLENÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO
À COMISSÃO MISTA
(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO).
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, esta matéria altera as Leis
nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e
9.796, de 5 de maio de 1999, e aumenta o valor dos
benefícios da Previdência Social.
Trata-se de normativo que concede aumento de
5,01% aos benefícios da Previdência Social a partir de
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1º de agosto de 2006, estabelecendo reajuste anual
pelo INPC. Aos benefícios concedidos entre 1º de maio
de 2005 a 31 de março de 2006, a referida medida
provisória ﬁxa índices pro rata de reajuste.
Altera o parágrafo ao art. 22 da Lei nº 8.212/91,
determinando um único grau de risco para todos os
estabelecimentos da empresa para ﬁns de contribuição para ﬁnanciamento das aposentadorias especiais
e dos benefícios por incapacidade decorrentes dos
ambientes de trabalho.
As normas contidas na medida provisória também determinam que se presumam caracterizadas a
incapacidade acidentária quando veriﬁcado nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo correspondente à morbidade causadora da incapacidade
do trabalhador.
Além disso, a referida medida provisória acrescenta parágrafo ao art. 3º da Lei nº 9.796/99, o qual prevê
a possibilidade de acesso de servidores vinculados a
regimes próprios, que migrem para outros países, a
aposentadorias no exterior, mediante o cômputo do
período de contribuição no Brasil.
Dentro do prazo regimental, foram apresentadas
33 emendas.
Voto.
Apreciação do aspecto constitucional – relevância e urgência.
No texto da medida não há óbice constitucional
quanto à iniciativa do Presidente da República em editá-la, nos termos do art. 62 e seu parágrafo único, da
Constituição Federal, considerando que, com a caducidade da Medida Provisória nº 291, de 2006, a deﬁnição
do índice de aumento dos benefícios mantidos pela
Previdência Social impunha tratamento emergencial à
matéria. Inclusive, a proposta estabelece percentuais
diferenciados para os benefícios concedidos posteriormente a 1º de maio de 2005.
Portanto, a medida resolve a situação de intranqüilidade e insegurança em que se encontra, hoje, o
contingente de trabalhadores aposentados e os pensionistas. Diante do exposto, a urgência e relevância
da matéria não podem ser questionadas.
O ato atende também ao requisito de juridicidade e foi redigido com observância da boa técnica
legislativa.
Adequação orçamentária e ﬁnanceira.
O exame de compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira deve analisar a repercussão sobre
a receita ou a despesa pública da União e a implicação
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e
ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com
a Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Respon-
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sabilidade Fiscal –, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias da União e a Lei Orçamentária da União.
Deve-se salientar que, em 13 de abril passado,
foi editada a Medida Provisória nº 291, que previa o
reajuste dos benefícios previdenciários em até 5%, a
contar de abril de 2006, e que perdeu eﬁcácia tendo
em vista o seu prazo de vigência ter sido encerrado
no dia 10 de agosto do corrente ano. Diante disso, foi
editada a medida provisória ora em análise, desta feita
estabelecendo um percentual de 5,01%.
Na Lei Orçamentária para 2006 – Lei nº 11.306,
de 16 de maio de 2006 -, as despesas do Regime Geral
da Previdência Social foram ﬁxadas tendo como base
um aumento de 5,03% para os benefícios.
Evidencia-se que, desde o encaminhamento da
proposta orçamentária de 2006 ao Congresso Nacional, o índice de correção para os benefícios da Previdência Social foi criteriosamente analisado pelo Executivo à luz do impacto orçamentário e ﬁnanceiro no
Orçamento da União.
Diante do exposto, votamos pela adequação orçamentária e ﬁnanceira da Medida Provisória nº 316,
de 11 de agosto de 2006.
Do mérito.
Examinemos, a partir de agora, o mérito da proposição.
A Medida em tela foi precedida de um intenso debate na Câmara dos Deputados em torno do aumento
de 16,67% extensivo aos benefícios previdenciários
com valores acima de um salário mínimo, que levou
à caducidade da Medida Provisória nº 291, de 2006,
editada em 13 de abril passado.
É consenso que a política de reajustes dos
benefícios da Previdência Social historicamente
não têm correspondido às necessidades dos aposentados e pensionistas. O ideal seria assegurar a
manutenção do poder de compra a esses segmentos, especialmente para aqueles que recebem acima de um salário mínimo. Minimizar essas perdas
é nosso desaﬁo.
No entanto, seria ingênuo admitir que o Presidente da República, nessa matéria, não pudesse estar
tolhido por limitações de ordem orçamentária e alheio
à repercussão que essas medidas poderiam ter em
termos ﬁnanceiro e ﬁscal.
Se o Executivo não encaminhou uma proposta de
reajuste mais amplo foi seguramente por compreender
as suas responsabilidades, que lhe obrigam a observar o impacto desse reajuste nas ﬁnanças públicas,
zelando pelo cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal e pela manutenção da estabilidade econômica,
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bem como pela garantia da viabilidade ﬁnanceira do
regime previdenciário, que já padece – como é do conhecimento geral – de graves desequilíbrios.
Além disso, em qualquer proposta de reajustes
superiores ao proposto na Medida Provisória nº 316, de
2006, há necessidade de se identiﬁcar no Orçamento
fontes continuadas de receitas que compensem, integral
e permanentemente, o aumento das despesas.
Ressalte-se que a exposição de motivos que encaminha a proposição esclarece que a Medida Provisória
nº 291, editada em 13 de abril passado, dispôs que o
reajuste referido no art. 41 da Lei nº 8.213, de 1991,
não se limitaria ao INPC do período, estabelecendo
índice superior. Entretanto, a proposta foi reavaliada
na medida em análise, que considera não só o atendimento à regra geral estabelecida na lei, como inclui
um aumento real de 1,7%, aplicado sobre o valor dos
benefícios em 31 de março de 2006, já devidamente
atualizados pelo INPC do período anterior.
A medida provisória em tela também acresce o §
14 ao art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, determinando
um único grau de risco para todos os estabelecimentos da empresa.
A Lei Previdenciária estabelece que parte dos ﬁnanciamentos concedidos por incapacidade laborativa
decorrente dos ambientes de trabalho serás custeada
pelas empresas com o pagamento de 1%, 2% e 3%
sobre a remuneração do empregado de acordo com
o risco de acidente de trabalho. Se o risco for leve, a
contribuição da empresa será de 1%; se for médio, será
de 2%; e, se for considerado grave, será de 3%.
A medida provisória pretende, portanto, aplicar
uma única alíquota para toda a empresa, não considerando o grau de risco de cada estabelecimento,
sendo presumível que prevalecerá o grau mais elevado, com a conseqüente elevação da carga tributária
das empresas.
Os estabelecimentos de uma mesma empresa,
na maioria das vezes, apresentam ambientes diversos, com atividades distintas, de modo que os riscos
também, necessariamente, são diferenciados. Citase como exemplo o escritório administrativo de uma
empresa petrolífera, que certamente possui um ambiente de trabalho com grau de risco bastante distinto
daquele apresentado nas suas plataformas de extração ou reﬁnarias.
Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já
paciﬁcou o entendimento de que o grau de risco será
ﬁxado de acordo com as funções exercidas pelos trabalhadores em cada estabelecimento da empresa.
Admitir um grau de risco único para todos os estabelecimentos é um retrocesso que vai de encontro
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à realidade dos ambientes de trabalho e a posicionamento consolidado no STJ.
Por isso, discordamos da alteração imposta pela
medida provisória, conforme justiﬁcativas apresentadas nas Emendas nºs 1, 2 e 3, de autoria dos ilustres
Deputados Aroldo Cedraz, José Carlos Aleluia e Miguel
de Souza, respectivamente, que propõem a supressão
do art. 1º da Medida Provisória nº 316, de 2006.
Assim, propomos a supressão desse artigo.
Em seu art. 2º, a medida provisória acrescenta o
art. 21-A à Lei nº 8.213, de 1991, para instituir a presunção do “nexo técnico epidemiológico da Previdência”
– NTEP entre o trabalho e o agravo. O que signiﬁca
considerar acidente de trabalho toda vez que houver
relação entre a doença do trabalhador (relacionada na
CID) e o ramo de atividade da empresa.
Se hoje prevalece – e nós reconhecemos – uma
sub-notiﬁcação da CAI (Comunicação de Acidentes de
Trabalho), que revela um quadro preocupante ainda
dentro da realidade do País, como alega a Exposição
de Motivos, com a inversão do ônus da prova decorrente da presunção estabelecida pela medida provisória,
ocorrerá o inverso. Ou seja, uma supernotiﬁcação de
acidentes e de doenças ocupacionais inexistentes.
Vale lembrar que a presunção absoluta do nexo
causal pode, ainda, produzir efeitos na caracterização
de culpa ou dolo do empregador, ﬁcando este obrigado
a indenizar o dano causado.
Para mitigar esses efeitos, propomos as seguintes
alterações no texto da Lei nº 8.213, de 1991:
Art. 21-A. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária
da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o
trabalho e o agravo, decorrente da relação
entre a atividade da empresa e a entidade
mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classiﬁcação Internacional de Doenças
(CID), em conformidade com o que dispuser
o regulamento.
§ 1º A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste aﬂige quando
demonstrada a inexistência do nexo de que
trata o caput.
§ 2º A empresa poderá requerer a não
aplicação do nexo técnico epidemiológico, de
cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo, da empresa ou do segurado, ao Conselho
de Recursos da Previdência Social.
Art. 22....................................................
§ 5º A multa de que trata este artigo não
se aplica na hipótese do caput do art. 21–A.
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Dessa forma, Sr. Presidente, estaríamos assegurando salvaguardas necessárias para que não se crie
no Brasil um ambiente que gere insegurança para os
agentes econômicos, já que nosso País infelizmente
ainda se caracteriza por um ambiente de negócios
que tem sido sempre perturbado por mudanças que
ocorrem por instabilidade de regras que de alguma
maneira contribuem para afugentar os investimentos,
causando elevados prejuízos à Nação.
Portanto, é fundamental assegurar às empresas,
nessa hipótese da admissão da presunção genérica
do nexo, a possibilidade de poder requerer tempestivamente à autoridade o recurso ainda na esfera administrativa, de modo que possam proteger-se inclusive
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dos efeitos dessa medida, tendo o recurso um caráter
de efeito suspensivo, como está aqui referido.
Além das emendas já referidas, mais 30 foram oferecidas à medida provisória, que estão listadas no relatório.
Vou abreviar nosso relato, Sr. Presidente.
Em face do exposto, concluímos pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; pela adequação ﬁnanceira e orçamentária
da matéria; e, no mérito, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei de Conversão, conforme apresentado
nesse relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2006
(Proveniente a Medida Provisória nº 317, de 2006)
Altera dispositivos da Lei nº 11.322,
de 13 de julho de 2006, que dispõe sobre a
renegociação de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas na área
de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, e dá outras providencias.
Este avulso contém os seguintes documentos:
– Autógrafo da Medida Provisória...
– Medida Provisória original...
– Mensagem do Presidente da República nº 707, de
2006...
– Exposição de Motivos nº 89/2006, dos Ministros de
Estado da Fazenda e Agricultura, Pecuária e Abastecimento...
– Ofício nº 563/2006, da Câmara dos Deputados, encaminhando a matéria ao Senado...
– Calendário de tramitação da Medida Provisória...
– Nota Técnica nº 22/2006, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos
Deputados...
– Parecer sobre a Medida Provisória, em substituição
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados – Relator: Deputado Givaldo Carimbão
(PSB/AL)...
– Folha de Sinopse de tramitação da matéria na Câmara dos Deputados...
– Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
prorrogando o prazo de vigência da Medida Provisória...
– Legislação citada...
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 317, de 2006)
Altera dispositivos da Lei nº 11.322,
de 13 de julho de 2006, que dispõe e sobre a renegociação de dividas oriundas de
operações de crédito rural contratadas na
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º, 11, 13 e 15 da Lei no 11.322,
de 13 de julho de 2006, passam a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 2º.................. .................................
.......................................................................
§ 3º Para efeito do disposto nos incisos
I e II do caput deste artigo, ﬁca o gestor do
Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste autorizado a adquirir para a carteira
do Fundo, a partir da data da renegociação as
operações realizadas com recursos do FAT
não equalizados, bem como assumir o ônus
decorrente das disposições deste artigo.
................... ...........................................
§ 5º.................. ......................................
.......................................................................
III – para efeito do disposto neste parágrafo, ﬁca o gestor do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste autorizado a
adquirir, a partir da data da renegociação, as
operações realizadas com recursos do FAT ou
de outras fontes sem equalização e as operações realizadas com recursos do FNE combinados com recursos do FAT ou com outras
fontes, para a carteira do Fundo, bem como,
nesses casos, assumir o ônus decorrente das
disposições deste artigo.
......................................................”(NR)
“Art. 11. Ficam autorizados a repactuação, o alongamento e a individualização
de operações de crédito rural do Programa
Especial de Crédito para a Reforma Agrária
– PROCERA e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF
que tenham sido protocolizadas ou apresentadas formalmente aos agentes ﬁnanceiros até
31 de maio de 2004, garantidas as condições
ﬁnanceiras para cada programa previstas na
Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003.
Parágrafo único. Para as operações de
que trata este artigo, o Conselho Monetário
deﬁnirá novos prazos para o cumprimento das
condições estabelecidas na Lei nº 10.696, de
2 de julho de 2003.”(NR)
“Art. 13. Fica a União autorizada a conceder subvenções econômicas na forma de
rebates, bônus de adimplência, garantia de
preços de produtos agropecuários ou outros
benefícios, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
– PRONAF, a agricultores familiares que contratarem operações de ﬁnanciamento rural nas
instituições ﬁnanceiras integrantes do Sistema
Nacional de Crédito Rural, respeitadas suas
disponibilidades orçamentárias e ﬁnanceiras.
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Parágrafo único. A autorizaçio de que
trata o caput deste artigo também abrange
as operações de ﬁnanciamento de custeio
no âmbito do PRONAF contratadas na safra
2005/2006.”(NR)
“Art. 15. Fica autorizada a utilização de
recursos controlados do crédito rural em operações de crédito no valor necessário à liquidação de parcelas vencidas em 2005 e vencidas
ou vincendas em 2006:
........................................................... ...
§ 2º Para ter direito à modalidade de ﬁnanciamento de que trata o caput deste artigo, os beneﬁciários deverão estar adimplentes
com as parcelas vencidas até 31 de dezembro
de 2004.
§ 3º Os recursos do ﬁnanciamento de
que trata o caput deste artigo serão destinados direta e exclusivamente para a liquidação
das parcelas vencidas em 2005 e vencidas ou
vincendas em 2006.
§ 4º As operações de crédito a que se
refere o caput deste artigo poderão ter prazo
de reembolso de até 5 (cinco) anos, incluindo
até 2 (dois) anos de carência para pagamento da primeira parcela, devendo o respectivo
cronograma ser ﬁxado de acordo com o ﬂuxo
de caixa da atividade do mutuário.
§ 5º Admite-se, ainda, o ﬁnanciamento
de que trata este artigo para cobrir despesas
relativas ao pagamento das parcelas de 2005
e 2006 das operações mencionadas nos incisos I e II do caput deste artigo, efetuado pelos
mutuários entre 14 de julho de 2006 e 17 de
agosto de 2006.” (NR)
Art. 2º O art. 8º da Lei nº 11.322, 13 de julho de
2006, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 8º ................. .................................
Parágrafo único. Os Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional deﬁnirão, por
meio de Portaria Interministerial, as condições
e os critérios para a aquisição pelo FNE, quando for o caso, das operações renegociadas com
base nos arts. 2º e 3º desta Lei.” (NR)
Art. 3º A Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006,
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 15-A e
15-B:
“Art. 15-A. A medida de que trata o art.
15 desta Lei aplica-se também às operações
alongadas ou renegociadas com base na Lei
nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, inclusive
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àquelas formalizadas de acordo com a Resolução nº 2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do
Conselho Monetário Nacional adquiridas ou
desoneradas de risco pela União nos termos
do disposto no art. 2º da Medida provisória nº
2.196-3, de 24 de agosto de 2001.
§ 1º No momento da quitação das parcelas, vencidas em 2005 e vencidas ou vincendas
em 2006, das operações de que trata o caput
deste artigo, os valores devidos deverão ser
atualizados pelos encargos de normalidade até
a data do respectivo vencimento, observadas
as seguintes condições:
I – o valor de cada parcela deve ser calculado sem encargos adicionais de inadimplemento, inclusive com o bônus de adimplência,
de que tratam a alínea d do inciso V do § 5º
do art. 5º da Lei nº 9.138, de 29 de novembro
de 1995, e os incisos I e II do caput do art. 2º
da Lei nº 10.437, de 25 de abril de 2002, e a
não incidência da correção do preço mínimo,
de que trata o inciso III do § 5º do art. 5º da
Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, nos
termos do § 5 º do art. 1º da Lei nº 10.437, de
25 de abril de 2002;
II – da data de vencimento da parcela
até a data do efetivo pagamento, deve ser
aplicada à variação pro rata die da taxa
média ajustada dos ﬁnanciamentos diários
apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos públicos federais.
§ 2º Admite-se a concessão das condições previstas no § 1º deste artigo para os
mutuários que quitarem, até 29 de dezembro
de 2006, as parcelas, vencidas em 2005 e vencidas ou vincendas em 2006, das operações
de que trata o caput deste artigo, independentemente da contratação do ﬁnanciamento
a que se refere o art. 15 desta Lei.
§ 3º Fica o Tesouro Nacional autorizado
a equalizar as taxas de juros nos ﬁnanciamentos realizados para quitação das parcelas
de operações contempladas no caput deste
artigo, nos casos em que o risco apurado se
mostrar incompatível com a taxa a ser cobrada do tomador, conforme regulamentação a
cargo do Ministério da Fazenda.”
“Art. 15-B. Fica a União autorizada a
aditar as Cédulas de Produto Rural – CPR,
realizadas entre 2003 e 2004, no âmbito do
Programa de Aquisição de Alimentos, sendo
permitida a individualização das referidas cé-
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dulas efetuadas com aval solidário e a ampliação do prazo em até 4 (quatro) anos para
a sua quitação, contados a partir da data de
publicação desta Lei.
Parágrafo único. O Comitê Gestor do
Programa de Aquisição de Alimentos, esta-

Quinta-feira 30

477

36157

belecido na forma do § 3º do art. 19 da Lei nº
10.696, de 2 de julho de 2003, ﬁca autorizado
a deﬁnir as demais condições para a efetivação dessa medida.”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM Nº 707, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
da Medida Provisória nº 317, de 16 de agosto de 2006,
que “Altera dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 de julho
de 2006, que dispõe sobre a renegociação de dívidas
oriundas de operações de crédito rural contratadas na
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do
Nordeste – ADENIE, e dá outras providências”.
Brasília, 16 de agosto de 2006 – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Interministerial nº 00089/2006 – MF/MAPA
Brasília, 9 de agosto de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência
proposta de medida provisória que tem por objetivo
estenda a abrangência da concessão de subvenções
econômicas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF às
operações contratadas na safra 2005/2006 sem essa
prerrogativa, bem como viabilizar o ﬁnanciamento de
parcelas oriundas de operações de crédito rural, sob
a égide da Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
com vencimentos em 2005 e 2006, de que tratou o art.
15 da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006.
2. Na safra 2005/06, em função dos baixos preços de alguns produtos agrícolas, o governo federal
concedeu um bônus de adimplência nas operações do
PRONAF para custeio de arroz, algodão, milho, soja,
feijão, leite e mandioca. Como somente os bancos
públicos federais e os bancos cooperativos estavam
autorizados a operar com equalização pelo Poder Público, os agricultores familiares que haviam ﬁnanciado
suas explorações agropecuárias em bancos privados
e estaduais ﬁcaram excluídos deste benefício, desestimulando estas instituições ﬁnanceiras a realizarem
operações do PRONAF e ensejando maior concentração ainda de ﬁnanciamentos da espécie nos bancos
públicos federais.
3. O art. 13 da Lei nº 11.322, de 2006, autorizou
a União a conceder subvenções econômicas na forma
de rebates, bônus de adimplência, garantia de preços de produtos agropecuáríos ou outros benefícios,
no âmbito do PRONAF, a agricultores familiares que
contratarem operações de ﬁnanciamento rural nas instituições ﬁnanceiras integrantes do Sistema Nacional
de Financiamento Rural, respeitadas suas disponibilidades orçamentárias e ﬁnanceiras.
4. Este artigo autorizou o Tesouro Nacional a
conceder aos agricultores familiares que contratem
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operações ao abrigo do PRONAF por meio de bancos
estaduais ou privados os mesmos benefícios dados
àqueles que realizam suas operações junto a bancos
públicos federais. Esta medida tinha por objetivo garantir isonomia entre os agricultores familiares, tanto
nas contratações futuras como nas operações realizadas na safra 2005/06. Entretanto, a redação do art. 13
permitiu apenas o pagamento nas operações futuras,
excluindo as operações contratadas na safra 2005/06,
que precisam contar com o bônus de adimplência a que
se refere o item 2 supra. O art. 1º da presente proposta
de medida provisória, ao inserir um parágrafo único ao
art. 13 da Lei nº 11.322, de 2006, recupera o objetivo
inicial, garantindo a equalização pelo Tesouro Nacional
também nas operações já contratadas nesta safra.
5. O art. 15 da referida Lei nº 11.322, de 2006,
autorizou o ﬁnanciamento, com recursos controlados
do crédito rural, das parcelas de dívidas rurais referentes à Lei nº 9.138, de 1995, à Medida Provisória nº
2.196-3, de 24 de agosto de 2001, e à Resolução nº
2.471, de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho Monetário Nacional, bem como a suas alterações posteriores, cujos agricultores tiveram diﬁculdades em saldar
os compromissos com vencimento ﬁxado em 2005 e
2006 – estando adimplentes com relação às parcelas
vencidas até 31 de dezembro de 2004, ﬁcando a cargo dos agentes ﬁnanceiros concedentes a assunção
do risco das operações.
6. O mencionado art. 15 autorizou o ﬁnanciamento
pretendido, mas sua aplicação, especialmente para as
operações cedidas à União ou desoneradas de risco,
de que tratou a Medida Provisória nº 2.196-3, de 2001,
precisa de autorização especíﬁca para possibilitar ao
agente ﬁnanceiro administrador dos ativos da União ter
o risco de crédito reduzido, por meio de equalização a
ser paga pelo Tesouro Nacional.
7. A medida provisória autoriza o Tesouro Nacional a equalizar, ao agente ﬁnanceiro administrador dos
ativos da União, as operações destinadas ao ﬁnanciamento das parcelas vencidas em 2005 e vencidas
ou vincendas em 2006 de que trata o art. 15 da Lei nº
11.322, de 2006. Também autoriza para as operações
repactuadas com base na Lei nº 10.437, de 25 de abril
de 2002, o expurgo da variação do preço mínimo básico dos produtos utilizados para correção dos valores
destas parcelas e a manutenção do bônus de adimplemento, como forma de viabilizar o seu pagamento
pelos mutuários que foram prejudicados por adversidades climáticas e econômicas. Estas condições somente serão concedidas para as parcelas regularizadas
até 29 de dezembro de 2006, independentemente da
contratação do ﬁnanciamento autorizado. Ressalta-se
que tais parcelas serão atualizadas a partir da data de
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seu vencimento até o dia do efetivo pagamento pela
variação da taxa média ajustada dos ﬁnanciamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação
e Custódia – SELIC.
8. Para permitir o ﬁnanciamento de que trata o
art. 15 da Lei nº 11.322, de 2006, aos mutuários que
efetuaram o pagamento das referidas parcelas entre
a data da publicação da referida Lei e a data de publicação desta medida provisória, admite-se a sua concessão para cobrir despesas relativas ao pagamento
dessas parcelas realizado com outras fontes.
9. O custo adicional para conceder o bônus de
adimplência para a safra 2005/2006 aos agricultores
familiares que efetuaram operações do Pronaf em bancos estaduais e privados – bônus este já concedido
aos agricultores familiares com operações em bancos
públicos federais e cooperativos – é de R$4,2 milhões
e deverá atender cerca de 3.450 agricultores.
10. No quadro abaixo, são apresentados os dados
potenciais sobre o enquadramento das operações do
Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA
e Securitização, que fazem parte dos Ativos do Tesouro
Nacional, nas condições sugeridas:

11. Cabe ressaltar que o número de operações
enquadráveis é reduzido em relação ao universo de
operações existentes. O custo da medida proposta, que
pode atingir a R$34,5 milhões, é pouco signiﬁcativo
diante dos benefícios que proporcionará aos mutuários
abrangidos. Além disso, a medida provisória possibilita
a redução da perspectiva de inadimplemento uma vez
que socorre aqueles agricultores em diﬁculdade para
cumprir seus compromissos ﬁnanceiros até então assumidos e mantém as diretrizes do programa original
de alongamento, estabelecendo apenas o tratamento
diferenciado para ﬁnanciamento das parcelas de dívidas vencidas ou vincendas em 2005 e 2006.
12. A urgência e relevância da presente proposta de medida provisória decorrem, respectivamente,
da proximidade de vencimento de grande quantidade
de parcelas do Pesa e Securitização e da premente
necessidade de os produtores tomarem novos ﬁnanciamentos para o plantio da próxima safra.
14. São essas, Senhor Presidente, as razões
que apresentamos a Vossa Excelência em favor do
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encaminhamento da proposta de medida provisória
em anexo.
Respeitosamente, Guido Mantega, Luís Carlos
Guedes Pinto.
Of. nº 563/2006/PS-GSE.
Brasília, 29 de novembro de 2006
Assunto: envio de PLV para apreciação.
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido á consideração do Senado Federal, o incluso
Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 2006 (Medida
Provisória nº 317/2006, do Poder Executivo), aprovado na Sessão Plenária do dia 22-11-2006, que “altera
dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006,
que dispõe sobre a renegociação de dívidas oriundas
de operações de crédito rural contratadas na área de
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
– ADENE, e dá outras providências”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA Nº 22, DE 2006
Subsídios acerca da adequação orçamentária e ﬁnanceira da Medida Provisória
nº 317, de 16 de agosto de 2006.
I – Introdução
Com base no art. 62, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº
317, de 16 de agosto de 2006, que “altera dispositivos
da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, que dispõe
sobre a renegociação de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas na área de atuação
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, e dá outras providências”.
A presente Nota Técnica atende a determinação
do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional, o qual estabelece: “o órgão de consultoria e
assessoramento orçamentário da casa a que pertencer o relator de medida provisória encaminhará aos
relatores e à comissão, no prazo de 5 (cinco) dias de
sua publicação, nota técnica com subsídios acerca
da adequação ﬁnanceira e orçamentária de medida
provisória”.
II – Síntese e aspectos relevantes
A Medida Provisória estabelece inicialmente que
os benefícios previstos no art. 13 da Lei nº 11.322/2006,
(subvenções econômicas na forma de rebates, bônus
de adimplência, garantia de preços de produtos agropecuários e outros benefícios) concedidas nas operações de ﬁnanciamento de custeio no âmbito do Pronaf
valem inclusive para a safra 2005/2006.
Em seguida a MP altera o art. 15 da Lei nº
11.322/2006, autorizando o reﬁnanciamento de parcelas vencidas em 2005 e vencidas ou vincendas em
2006 relativas à Securitização (Lei nº 9.138, de 29 de
novembro de 1995), Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA (Resolução nº 2.471, de 26
de fevereiro de 1998), e Programa de Revitalização
de Cooperativas de Produção Agropecuária – RECOOP (Medida Provisória nº 2.168-40, de 24 de agosto
de 2001).
A Medida Provisória nº 317 garante a desoneração
de encargos de inadimplência nas parcelas vencidas
no âmbito dos mencionados programas, que poderão
ser reﬁnanciadas com taxas de juros em condições
de normalidade, de 8,75% ao ano, e serão corrigidas
pela taxa Selic da data do seu vencimento até a data
do respectivo pagamento. Mantêm os bônus de adimplência e autoriza a equalização de taxas de juros
nos ﬁnanciamentos de parcelas para produtores que
apresentem risco de operação maior do que a taxa

Quinta-feira 30

481

36161

estipulada de 8,75% ao ano. As operações de crédito
terão prazo de até cinco anos, incluindo até dois anos
de carência para pagamento da primeira parcela.
A Exposição de Motivos Interministerial nº 89/2006
– MF/Mapa, de 9 de agosto de 2006, que acompanha
a MP, estima os seguintes custos:
– R$4,2 milhões para conceder bônus
de adimplência para a safra 2005/2006 nas
operações do Pronaf;
– R$34,5 milhões para enquadramento
das operações do Pesa e da Securitização, que
fazem parte dos ativos do Tesouro Nacional.
III – Compatibilidade e Adequação Orçamentária
e Financeira
O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002 – CN, que
“dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional,
das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da
Constituição Federal, e dá outras providências”, refere-se da seguinte forma ao exame de adequação orçamentária e ﬁnanceira: “O exame de compatibilidade
e adequação orçamentária e ﬁnanceira das Medidas
Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a
receita ou a despesa pública da União e da implicação
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e
ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e a lei orçamentária da União”.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, estabeleceu
os seguintes conceitos sobre adequação e compatibilidade ﬁnanceira e orçamentária:
“§ 1º Para os ﬁns desta Lei Complementar considera-se:
I – adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação especíﬁca e
suﬁciente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as
despesas da mesma espécie, realizadas e a
realizar previstas no programa de trabalho, não
sejam ultrapassados os limites estabelecidos
para o exercício;
II – compatível com o plano plurianual
e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses
instrumentos e não infrinja qualquer de suas
disposições.”
Os benefícios concedidos pela MP consistem em
extensão de subvenções econômicas às operações
contratadas no âmbito do Pronaf na safra 2005/2006
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e em desoneração de encargos de inadimplência das
parcelas vencidas de dívidas renegociadas no âmbito
da Securitização, Pesa e Recoop. Do ponto de vista
ﬁscal, essa medidas implicam acréscimo de despesas
primárias representadas pelos subsídios envolvidos e
em renúncia de receitas ﬁnanceiras a que o Tesouro
teria direito pelo atraso no pagamento das parcelas
que serão reﬁnanciadas.
Apesar de a EMI ter apresentado parte da estimativa do impacto econômico-ﬁscal da adoção da MP
nº 317/2006, entendemos que o mais correto teria sido
indicar a previsão de custo global da operação, discriminando o total de renúncia de receita e de subsídios
a serem concedidos.
Os custos decorrentes dos benefícios criados
pela Lei nº 11.322/2006 estão sendo compensados
por meio de limitação de empenho e movimentação
ﬁnanceira nos termos do seu art. 17, in verbis:
“Art. 17. O Poder Executivo deverá considerar os custos decorrentes das vantagens
concedidas nos termos desta Lei, promovendo
limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira em igual montante, quando da programação
ﬁnanceira do cronograma mensal de desembolso prevista nos arts. 8º e 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.”
A MP em exame amplia esses benefícios e não
altera o art. 17 da Lei n0 11.322, de onde se depreende que os custos antes mencionados também serão
compensados com base na limitação de empenho e
movimentação ﬁnanceira, quando da programação ﬁnanceira do cronograma mensal de desembolso prevista
nos arts. 8º e 9º da LRF, que, por sua vez, dispõem:
“Art. 8º Até trinta dias após a publicação
dos orçamentos, nos termos em que dispuser
a lei de diretrizes orçamentárias e observado
o disposto na alínea c do inciso / do art. 4º, o
Poder Executivo estabelecerá a programação
ﬁnanceira e o crono grama de execução mensal de desembolso.
Parágrafo único. Os recursos legalmente
vinculados a ﬁnalidade especiﬁca serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de
sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 9º Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre, que a realização da receita poderá
não com podar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas
no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o
Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta
dias subseqüentes, limitação de empenho e
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movimentação ﬁnanceira, segundo os critérios
ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.”
Entendemos que a ﬁnalidade dos mencionados
arts. 8º e 9º da LRF éestabelecer um equilíbrio entre
o ﬂuxo de receitas efetivamente arrecadadas e a necessidade de atendimento das despesas já ﬁxadas
no orçamento, mas não devem ser utilizados como
instrumentos para a compensação de despesas novas, o que pressupõe o contingenciamento de dotações, prática que distorce e prejudica o processo de
planejamento.
Da leitura conjunta do art. 14, que trata da redução de receitas e dos arts. 16 e 17 da LRF, que tratam
da ampliação de despesas, inclusive as relacionadas
a subsídios, depreende-se que, no caso da MP em
análise, para cumprir os requisitos de adequação orçamentária e ﬁnanceira, o ato deveria observar as seguintes disposições:
“Art. 14. A concessão ou ampliação de
incentivo ou beneﬁcio de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impacto
orcamentário-ﬁnanceiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes
condições:
I – demonstração pelo proponente de
que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária, na forma do
art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo próprio da
lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de
compensação, no periodo mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de aliquotas, ampliação
da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição.
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsidio, crédito presumido, concessão
de isenção em caráter não geral, alteração de
aliquota ou modiﬁcação de base de cálculo que
implique redução discriminada de tributos ou
contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.”
“Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orcamentá rioﬁnanceiro no exercicio em que deva entrar em
vigor e nos dois subseqüentes;
II – declaração do ordenador da despesa
de que o aumento tem adequação orçamentá-
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ria e ﬁnanceira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com
a lei de diretrizes orçamentá rias.
..............................................................
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada
de let medida provisória ou ato administrativo
normativo que ﬁxem para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior
a dois exercicios.
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser
instruídos com a estimativa prevista no inciso I
do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos
para seu custeio.
§ 2º Para efeito do atendimento do parágrafo anterior, o ato será acompanhado de
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados
ﬁscais previstas no anexo referido no § 4º do
art. 4º devendo seus efeitos ﬁnanceiros, nos
periodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução
permanente de despesa.
..............................................................
Contudo, não estão presentes na MP os seguintes
elementos: estimativa do impacto orcamentário-ﬁnanceiro global no exercício em que deva entrar em vigor
e nos dois subseqüentes; declaração do ordenador
da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e ﬁnanceira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias; demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de
receita da lei orçamentária; e medidas de compensação por meio do aumento de receita.
Esses são os subsídios.
Brasilia, 23 de agosto de 2006. – Wellington Pinheiro de Araújo, Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira.
PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 317,
DE 2006, PROFERIDO NO PLENÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fui incumbido de dar
parecer à Medida Provisória nº 317, de 2006, com a
Mensagem nº 707.
Em princípio, gostaria de dizer aos ilustres companheiros que, embora não tenha sido fácil, procurei
construir o entendimento, até porque várias emendas
foram apresentadas. Para não haver traumas, acho
que é importante, ao relatar uma matéria como essa,
buscar o entendimento entre todos.
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Conversei com vários deputados, especialmente com aqueles que tinham oferecido emendas, tanto
da base do Governo quanto da oposição, e procurei
fazer aquilo que era possível. Se não foi o suﬁciente,
foi o possível para a relatoria. Algumas questões não
foram contempladas, porque não é fácil contemplar a
todos, mas tivemos uma média de entendimento entre
todos os partidos e companheiros.
Dessa forma, está aqui o nosso parecer, do qual
entrego cópia à Mesa para que distribua às Sras. e aos
Srs. Deputados, se entender necessário.
Atendendo ao que dispõe o art. 162, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi atribuída pela
Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de
2001, o Exmo. Sr. Presidente da República, por meio
da Mensagem nº 707, de 16 de agosto de 2006, submete à deliberação do Congresso Nacional a Medida
Provisória nº 317, de 2006, que altera dispositivos da
Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006 – que, entre outros aspectos, trata da negociação das dívidas rurais
– e adota 3 providências principais.
O Governo já havia editado medida provisória
tratando do tema, mas agora, com a Medida Provisória nº 317, de 2006, contempla o sentimento da Casa
como um todo.
O nosso voto é pela admissibilidade, de acordo
com art. 162 da Constituição Federal, que estabelece
que, em caso de relevância e urgência, é admissível
a adoção de medida provisória pelo Sr. Presidente
da República, que deverá submetê-la de imediato ao
Congresso Nacional.
A admissibilidade da Medida Provisória restringese, assim, aos pressupostos de relevância e urgência.
Entendo que esses pressupostos se fazem presentes
no caso sob exame, uma vez que, dada a premência
e a necessidade de implementação das providências
adotadas pela Medida Provisória nº 317, de 2006, tornam-se exíguos os prazos para a tramitação de projeto
de lei, ainda que em regime de urgência.
Cumpre observar que a Medida Provisória nº 317,
de 2006, aperfeiçoa dispositivos da Lei nº 11.322, de
2006, que derivou de outra medida provisória, a de nº
285, de 2006.
Essas normas legais buscam amenizar as diﬁculdades ﬁnanceiras em que se encontra parcela
signiﬁcativa da agricultura nacional, em razão da conjugação de adventos negativos que se repetiram nas
duas últimas safras, entre eles estiagens prolongadas,
desvalorização do dólar em relação ao real e declínio
dos preços das commodities agrícolas.
O Governo foi sensível, e nós construímos esse
entendimento.
Com a queda do dólar, naturalmente houve uma
defasagem profunda e, com os problemas climáticos,
perdeu-se a safra. Não é justo que os produtores rurais sofram com as intempéries climáticas. Como não
havia seguro real, a melhor forma de contemplar os
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produtores rurais brasileiros seria por meio de medida provisória.
Já havia uma medida provisória relativa ao Nordeste. Esta contempla toda a produção, incluindo as
dos estados da região Sul. É o que garante o entendimento.
Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa.
Atendidos os pressupostos de urgência e relevância, constatando-se que as matérias tratadas
no diploma legal sob análise não se enquadram no
rol das vedações à edição de medidas provisórias
listadas nos incisos I a IV do art. 62 e no art. 246 da
Constituição Federal, nem se inserem entre aquelas
cuja competência é exclusiva do Congresso Nacional
ou de qualquer uma de suas Casas, tampouco ferem
qualquer princípio ou preceito da Lei Maior, voto pela
constitucionalidade e pela juridicidade da Medida Provisória nº 317, de 2006. Quanto à técnica legislativa,
entendo atendidos os requisitos da Lei Complementar
nº 95, de 6 fevereiro de 1998.
Da Adequação Financeira e Orçamentária.
Cabe, preliminarmente ao exame de mérito, apreciar a matéria quanto à sua adequação orçamentária
e ﬁnanceira, que, nos termos do art. 5º, § 1º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, consiste em analisar a repercussão sobre a receita ou a
despesa pública da União e da implicação quanto ao
atendimento das normas orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei do
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e
a Lei Orçamentária da União.
A Medida Provisória nº 317, de 2006, altera dispositivos da Lei nº 11.322, de 2006, para acrescentar
alguns benefícios. Por sua vez, os custos decorrentes
das vantagens concedidas pela Lei nº 11.322, de 2006,
estão sendo compensados na forma estabelecida no
seu art. 17, in verbis:
“Art. 17. O Poder Executivo deverá considerar os custos decorrentes das vantagens
concedidas nos termos desta Lei promovendo
limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira em igual montante, quando da programação
ﬁnanceira do cronograma mensal de desembolso prevista nos arts. 8º e 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.”
A Medida Provisória em exame não altera esse
artigo, o que implica que os custos adicionais da Medida
Provisória nº 317, de 2006, também serão compensados com base na limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, quando da programação ﬁnanceira do
cronograma mensal de desembolso prevista nos arts.
8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Foram apresentadas algumas emendas, Sr. Presidente, e nós, na medida do possível, construímos
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com toda a Casa um entendimento em relação a elas,
de acordo com o sentimento daqueles que entendiam
contribuir com a medida provisória.
Do Mérito.
A Medida Provisória nº 317, de 2006, aperfeiçoa
dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006.
Um desses aprimoramentos é a extensão, para a safra
agrícola de 2005/2006, da incidência das subvenções
econômicas autorizadas pelo art. 13 da Lei nº 10.322, de
2006 (rebates, bônus de adimplência, garantia de preços de produtos agropecuários, entre outros benefícios),
para as operações a serem contratadas, no âmbito do
Pronaf, junto às instituições ﬁnanceiras integrantes do
Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR.
Inova a Medida Provisória ao condicionar à situação de adimplência, com respeito às obrigações
vencidas em 31 de dezembro de 2004, o reﬁnanciamento com recursos obrigatários do crédito rural de
parcelas vencidas em 2005 e vencidas ou vincendas
em 2006, relativas a dívidas vinculadas ao programa
de securitização, ao PESA e ao RECOOP. A providência privilegia os produtores rurais que quitarem suas
obrigaçães ﬁnanceiras.
Outrossim, entendo oportunas e justas as demais medidas adotadas pela Medida Provisória nº
317, de 2006. Em especial, destaco a possibilidade
de os reﬁnanciamentos a serem concedidos cobrirem
as despesas referentes ao pagamento das parcelas
de 2005 e 2006, efetuado entre 14 de julho de 2006 e
17 de agosto de 2006, e as condições estabelecidas
para o reﬁnanciamento das mesmas parcelas quando
vinculadas a operações adquiridas ou desoneradas
de risco pela União por força da Medida Provisória nº
2.196-3, de 24 de agosto de 2001.
Certamente, o conjunto das medidas adotadas
pela Medida Provisória nº 317, de 2006, contribuirá
de forma signiﬁcativa para a recuperação do equilíbrio ﬁnanceiro de uma grande parcela dos produtores
rurais do País.
Quero dizer aos senhores que não é justo para
os produtores rurais, que em razão das intempéries
climáticas não conseguem saldar seus compromissos
ﬁnanceiros, sofrerem tanto porque o Governo não tem
sensibilidade para entender sua situação e assegurarlhes melhor condição.
Outro problema é o dólar. O Brasil inteiro cansou
de ouvir a mídia informando que a economia agrícola
teve grande queda. Apesar disso, quem não conseguiu
renegociar as dívidas foi tratado como criminoso. Sou
do Nordeste, de Alagoas, e sei muito bem O que é isso.
Por exemplo, um cidadão comprou vacas por 1 mil, 1
mil e 500 reais, mas as vacas morreram por causa das
intempéries. Ele tomou empréstimo de 10 mil reais e já
havia pago 1000 mil reais e ainda continuava devendo.
Além disso, ainda corria o risco de perder para o banco
o patrimônio construído ao longo da vida.
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I – Relatório

to rural, destinados à liquidação de parcelas vencidas
em 2005 e vencidas ou vincendas em 2006 de dívidas
renegociadas ou alongadas sob a égide do programa
de securitização, do Pesa e do Recoop.
Terceiro, ﬁxa prazo de até 5 anos, com até dois
de carência, para tais reﬁnanciamentos e autoriza a
cobertura das despesas relativas a pagamentos das
parcelas de 2005 e 2006 efetuados entre 14 de julho
de 2006 e 17 de agosto de 2006.
Para as parcelas a serem reﬁnanciadas relativas
às operações que tenham sido adquiridas ou desoneradas de risco pela União por força do art. 2º da Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001,
a Medida Provisória nº 317, de 2006:
– substitui os encargos de inadimplência pela
correção do saldo devedor a ser liquidado pela variação da taxa Selig, a partir do vencimento, metodologia
esta mais vantajosa para os mutuários;
– mantém a incidência de bônus anteriormente
previstos para a situação de adimplência;
– autoriza a equalização de taxa de juros pelo
Tesouro Nacional, nos casos em que o risco apurado
se mostrar incompatível com os encargos a serem cobrados dos mutuários; e
– prevê que o saldo devedor não será majorado
pela variação do preço mínimo, para as dívidas securitizadas.
No decorrer do prazo regimental, foram oferecidas, perante a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a matéria, oito emendas, de autoria dos
seguintes Parlamentares:

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi atribuida pela Emenda
Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, por
meio da Mensagem nº 707, de 16 de agosto de 2006,
submeteu à deliberação do Congresso Nacional a Medida Provisória nº 317, de mesma data.
Ao alterar dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 de
julho de 2006, que, entre outros aspectos, trata da renegociação de dívidas rurais, a Medida Provisória nº
317, de 2006, adota três providências principais.
Primeiro, inclui as operações de custeio da safra
agrícola 2005/2006 entre os ﬁnanciamentos do Pronaf,
contraídos junto a qualquer instituição ﬁnanceira integrante do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR,
que poderão ser objeto de subvenções econômicas a
serem concedidas a título de rebates, bônus de adimplência, garantia de preços de produtos agropecuários,
entre outras modalidades.
Segundo, estabelece que somente os mutuários
adimplentes com suas obrigações vencidas até 31 de
dezembro de 2004 poderão beneﬁciar-se de ﬁnanciamentos lastreados por recursos controlados do crédi-

Não tendo sido convocada reunião para instalação da Comissão Mista destinada a examinar e emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 317, de 2006,
com base no disposto no parágrafo único do art. 2º
do Regimento Interno do Senado Federal, cabe aos
Plenários das duas Casas deliberarem sobre a matéria. Passamos, a seguir, a apresentar o nosso voto ao
Plenário da Câmara dos Deputados.

Não é justa essa situação; os devedores não têm
condições de reﬁnanciar a dívida. O Governo informa
que tem dinheiro para oferecer ﬁnanciamento a esses
produtores, mas quem é inadimplente não pode tomar
dinheiro emprestado. E como dar condições de trabalho para essas pessoas que estão inadimplentes? Por
isso essa medida provisória visa dar as produtores
rurais condições de buscarem reﬁnanciameﬂto para
poderem voltar a trabalhar.
Sr. Presidente, passo a V.Exª o parecer. Serão
distribuídas cópias aos Deputados interessados. No
mais, na qualidade de Relator, coloco-me à disposição de todos para que possamos aprovar hoje essa
medida provisória.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 317, DE 2006
(Mensagem nº 707)
Altera dispositivos da Lei nº 11.322,
de 13 de julho de 2006, que dispõe sobre a
renegociação de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas na área
de atuação da Agência de Desenvolvimento
do Nordeste – ADENE, e dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Givaldo Carimbão
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II – Voto do Relator
Da Admissibilidade
O art. 62 da Constituição Federal estabelece
que, em caso de relevância e urgência, é admissível a adoção de medida provisória pelo Presidente
da República, que deverá submetê-la de imediato ao
Congresso Nacional.
A admissibilidade da medida provisória restringe-se, assim, aos pressupostos de relevância e urgência. Entendemos que estes pressupostos fazemse presentes no caso sob exame, uma vez que, dada
a preeminência e a necessidade de implementação
das providências adotadas pela Medida Provisória nº
317, de 2006, tornaram-se exíguos os prazos para a
tramitação de projetos de lei, ainda que em regime
de urgência.
Cumpre observar que a Medida Provisória nº 317,
de 2006, aperfeiçoa dispositivos da Lei nº 11.322, de
2006, que derivou de outra medida provisória, a de nº
285, de 2006. Essas normas legais buscam amenizar
as diﬁculdades ﬁnanceiras em que se encontra parcela
signiﬁcativa da agricultura nacional, em razão da conjugação de adventos negativos que se repetiram nas
duas últimas safras, entre estes estiagens prolongadas, a desvalorização do dólar em relação ao real e o
declínio dos preços das commodities agrícolas.
Ante o exposto, manifesto-me pela admissibilidade da Medida Provisória nº 317, de 2006.
Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa
Atendidos os pressupostos de urgência e relevância e constatando que as matérias tratadas no diploma legal sob análise não se enquadram no rol das
vedações impeditivas à edição de medidas provisórias,
listadas nos incisos I a IV do art. 62 e no art. 246 da
Constituição Federal, e nem se inserem entre aquelas
cuja competência é exclusiva do Congresso Nacional
ou de qualquer uma de suas Casas, tampouco ferem
qualquer princípio ou preceito da Lei Maior, voto pela
constitucionalidade e pela juridicidade da Medida Provisória nº 317, de 2006. Quanto à técnica legislativa,
entendo atendidos os requisitos da Lei Complementar
nº 95, de 6 de fevereiro de 1998.
Da Adequação Financeira e Orçamentária
Cabe, preliminarmente ao exame de mérito, apreciar a matéria quanto à sua adequação orçamentária
e ﬁnanceira que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, consiste em analisar a repercussão sobre a receita ou a
despesa pública da União e da implicação quanto ao
atendimento das normas orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei do
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes orçamentárias e
a Lei Orçamentária da União.
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A Medida Provisória nº 317, de 2006, altera dispositivos da Lei nº 11.322, de 2006, para acrescentar
alguns benefícios. Por sua vez, os custos decorrentes
das vantagens concedidas pela Lei nº 11.322/2006
estão sendo compensados na forma estabelecida no
seu art. 17, in verbis:
“Art. 17. O Poder Executivo deverá considerar os custos decorrentes das vantagens
concedidas nos termos desta Lei; promovendo limitação de empenho e movimentação
ﬁnanceira em igual montante, quando da programação ﬁnanceira do cronograma mensal
de desembolso prevista nos arts. 8º e 9º da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000.”
A MPV em exame não altera esse artigo, o que
implica que os custos adicionais da MPV nº 317, de
2006, também serão compensados com base na limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, quando
da programação ﬁnanceira do cronograma mensal de
desembolso prevista nos arts. 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Foram apresentadas oito emendas à MPV nº
317, de 2006. Veriﬁcamos que as emendas de nº 1 a
5 promovem ajustes no texto para ampliar o leque de
benefícios ou de beneﬁciários previstos, sendo que os
eventuais custos adicionais entendemos também devem
ser suportados no âmbito da programação ﬁnanceira
e orçamentária do Governo Federal. Com relação às
emendas de nºs 6 a 8, constatamos que estas tratam
de matéria estranha à Medida Provisória, o que contraria o disposto no § 4º do art. 4º da Resolução nº 1,
de 2002, do Congresso Nacional.
Diante do exposto, voto pela adequação orçamentária e ﬁnanceira da Medida Provisória nº 317, de
2006, e das ementas de nºs 1 a 5; e pela rejeição das
emendas de nºs 6 a 8.
Do Mérito
A Medida Provisória nº 317, de 2006, aperfeiçoa
dispositivos da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006.
Um desses aprimoramentos é a extensão, para a safra
agrícola 2005/2006, da incidência das subvenções econômicas autorizadas pelo art. 13 da Lei nº 10.322, de
2006 (rebates, bônus de adimplência, garantia de preços de produtos agropecuários, entre outros benefícios),
para as operações a serem contratadas, no âmbito do
Pronaf, junto às instituições ﬁnanceiras integrantes do
Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR.
Inova a MPV ao condicionar à situação de adimplência, com respeito às obrigações vencidas em 31
de dezembro de 2004, o reﬁnanciamento com recursos obrigatórios do crédito rural de parcelas vencidas
em 2005 e vencidas ou vincendas em 2006, relativas
a dívidas vinculadas ao programa de securitização, ao
Pesa e ao Recoop. A providência privilegia os produtores rurais que quitaram suas obrigações ﬁnanceiras.
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Outrossim, entendo oportunas e justas as demais
medidas adotadas pela MPV nº 317, de 2006. Em especial, destaco a possibilidade de os reﬁnanciamentos
a serem concedidos cobrirem as despesas referentes
ao pagamento das parcelas de 2005 e 2006, efetuados
entre 14 de julho de 2006 e 17 de agosto de 2006, e as
condições estabelecidas para o reﬁnanciamento das
mesmas parcelas quando vinculadas a operações adquiridas ou desoneradas de risco pela União por força
da MPV nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.
Certamente, o conjunto das medidas adotadas
pela MPV nº 317, de 2006, contribuirá de forma signiﬁcativa para a recuperação do equilíbrio ﬁnanceiro de
uma grande parcela dos produtores rurais do País.
Julgamos conveniente apresentar Projeto de Lei
de Conversão a esta medida provisória efetuando os
seguintes aprimoramentos:
a) alteração do § 3º e inclusão de um inciso III no § 5º do art. 2º da Lei nº 11.322, de
2006, de modo a deﬁnir com clareza a quem
compete assumir o ônus decorrente das disposições do referido artigo;
b) inserção de um parágrafo único no art.
8º da Lei nº 11.322, de 2006, estabelecendo
competências para a deﬁnição de condições
e critérios a serem observados na aquisição,
pelo FNE, de operações renegociadas;
c) alteração da redação do art. 11 da Lei
nº 11.322, de 2006, de forma a garantir que
condições ﬁnanceiras favorecidas se apliquem
a cada programa amparado pela Lei nº 10.696,
de 2003, quando objeto de repactuação, alongamento ou individualização de operações;
d) correção da redação do art. 13 da Lei
nº 11.322, de 2006, na expressão referente ao
Sistema Nacional de Crédito Rural;
e) inserção de um novo art. 15-B, autorizando a União a aditar as Cédulas de Produto
Rural – CPR, realizadas entre 2003 e 2004,
no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos e permitindo a individualização das
referidas cédulas.
Com base no exposto, quanto ao mérito, voto
pela aprovação da Medida Provisória nº 317, de 2006,
na forma do Projeto de Lei de Conversão anexo. São
rejeitadas as oito emendas apresentadas perante a
Comissão Mista.
Sala das Sessões, de 2006. – Givaldo Carimbão, Relator.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO À MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 317, DE 16 DE AGOSTO DE 2006
Altera dispositivos da Lei nº 11.322,
de 13 de julho de 2006, que dispõe sobre a
renegociação de dívidas oriundas de operações de crédito rural contratadas na área
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de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º, 11, 13 e 15 da Lei nº 11.322,
de 13 de julho de 2006, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ............................ ......................
§ 3º Para efeito do disposto nos incisos
I e II do caput deste artigo, ﬁca o gestor do
Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste autorizado a adquirir, para a carteira
do Fundo, a partir da data da renegociação,
as operações realizadas com recursos do FAT
não equalizados, bem como, assumir o ônus
decorrente das disposições deste artigo.
......................... .....................................
§ 5º .......................................................
III – Para efeito do disposto neste parágrafo, ﬁca o gestor do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste autorizado a
adquirir, a partir da data da renegociação, as
operações realizadas com recursos do FAT
ou de outras fontes sem equalização, e as
operações realizadas com recursos do FNE
combinado com recursos do FAT ou com outras
fontes, para a carteira do Fundo, bem como,
nesses casos, assumir o ônus decorrente das
disposições deste artigo;” (NR)
“Art. 11. Ficam autorizados a repactuação, o alongamento e a individualização de
operações de crédito rural do Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária – PROCERA e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, que
tenham sido protocoladas ou apresentadas
formalmente aos agentes ﬁnanceiros até 31
de maio de 2004, garantidas as condições
ﬁnanceiras para cada programa previstas na
Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003.
Parágrafo único. Para as operações
de que trata este artigo, o Conselho Monetário deﬁnirá novos prazos para O cumprimento das condições estabelecidas na Lei nº
10.696/2003.” (NR)
“Art. 13. Fica a União autorizada a conceder subvenções econômicas na forma de
rebates, bônus de adimplência, garantia de
preços de produtos agropecuários ou outros
benefícios, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
– PRONAF, a agricultores familiares que contratarem operações de ﬁnanciamento rural nas
instituições ﬁnanceiras integrantes do Sistema
Nacional de Crédito Rural, respeitadas suas
disponibilidades orçamentárias e ﬁnanceiras.
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Parágrafo único. A autorização de que
trata o caput deste artigo também abrange
as operações de ﬁnanciamento de custeio
no âmbito do Pronaf contratadas na safra
2005/2006.” (NR)
“Art. 15. Fica autorizada a utilização de
recursos controlados do crédito rural em operações de crédito no valor necessário à liquidação de parcelas vencidas em 2005 e vencidas
ou vincendas em 2006:
........................................................ ......
§ 2º Para ter direito à modalidade de ﬁnanciamento de que trata o caput, os beneﬁciários deverão estar adimplentes com as parcelas
vencidas até 31 de dezembro de 2004.
§ 3º Os recursos do ﬁnanciamento de
que trata o caput serão destinados direta e
exclusivamente para a liquidação das parcelas vencidas em 2005 e vencidas ou vincendas em 2006.
§ 4º As operações de crédito a que se
refere o caput poderão ter prazo de reembolso
de até cinco anos, incluindo até dois anos de
carência para pagamento da primeira parcela,
devendo o respectivo cronograma ser ﬁxado
de acordo com o ﬂuxo de caixa da atividade
do mutuário.
§ 5º Admite-se, ainda, o ﬁnanciamento
de que trata este artigo para cobrir despesas
relativas ao pagamento das parcelas de 2005
e 2006, das operações mencionadas nos incisos I e II do caput, efetuado pelos mutuários entre 14 de julho de 2006 17 de agosto
de 2006.” (NR)
Art. 2º O art. 8º da Lei nº 11.322, de 2006, passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Parágrafo único. Os Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional deﬁnirão, por
meio de Portaria Interministerial, as condições
e os critérios para a aquisição pelo FNE, quando for o caso, das operações renegociadas com
base nos artigos 2º e 3º desta Lei.” (NR)
Art. 3º A Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006,
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 15-A. A medida de que trata o art. 15
aplica-se também às operações alongadas ou
renegociadas com base na Lei nº 9.138, de 29
de novembro de 1995, inclusive aquelas formalizadas de acordo com a Resolução nº 2.471,
de 26 de fevereiro de 1998, do Conselho Monetário Nacional, adquiridas ou desoneradas
de risco pela União nós termos do disposto no
art. 2º da Medida Provisória nº 2.196-3, de 24
de agosto de 2001.
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§ 1º Quando da quitação das parcelas,
vencidas em 2005 e vencidas ou vincendas em
2006, das operações de que trata o caput, os
valores devidos deverão ser atualizados pelos
encargos de normalidade até a data do respectivo vencimento, observadas as seguintes
condições:
I – o valor de cada parcela deve ser calculado sem encargos adicionais de inadimplemento, inclusive com o bãnus de adimplência,
de que tratam a alínea d do inciso V do § 5º do
art. 5º da Lei nº 9.138, de 1995, e os incisos I e
II do art. 2º da Lei nº 10.437, de 25 de abril de
2002, e a não incidência da correção do preço
mínimo, de que trata o inciso III do § 5º do art.
5º da Lei nº 9.138, de 1995, nos termos do §
5º do art. 1º da Lei nº 10.437, de 2002;
II – da data de vencimento da parcela até
a data do efetivo pagamento deve ser aplicada
a variação pro rata die da taxa média ajustada dos ﬁnanciamentos diários apurados no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
– SELIC para títulos públicos federais.
§ 2º Admite-se a concessão das condições previstas no § 1º para os mutuários que
quitarem até 29 de dezembro de 2006, as parcelas, vencidas em 2005 e vencidas ou vincendas em 2006, das operações de que trata o
caput, independentemente da contratação do
ﬁnanciamento a que se refere o art. 15.
§ 3º Fica o Tesouro Nacional autorizado a
equalizar as taxas de juros nos ﬁnanciamentos
realizados para quitação das parcelas de operações contempladas no caput deste artigo,
nos casos em que o risco apurado se mostrar
incompatível com a taxa a ser cobrada do tomador, conforme regulamentação a cargo do
Ministério da Fazenda.” (NR)
“Art. 15-B. Fica a União autorizada a
aditar as Cédulas de Produto Rural – CPR,
realizadas entre 2003 e 2004, no âmbito do
Programa de Aquisição de Alimentos, sendo
permitido a individualização das referidas cédulas efetuadas com aval solidário e a ampliação do prazo em até quarta anos para a sua
quitação, contados a partir da data de publicação desta Lei.
Parágrafo único. O Comitê Gestor do
Programa de Aquisição de Alimentos, estabelecido na forma do parágrafo 3º do artigo 19,
da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, ﬁca
autorizado a deﬁnir as demais condições para
a efetivação desta medida.” (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 2006. – Deputado Givaldo
Carimbão, Relator.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 318, DE 2006

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 318, de 2006
Abre crédito extraordinário no valor
global de R$ 858.478.335,00 (oitocentos e
cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e
setenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco
reais), em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Educação, da Justiça, das Relações Exteriores, da Defesa e
de Operações Oﬁciais de Crédito, para os
ﬁns que especiﬁca.
Este Avulso contém os seguintes documentos:
– Autógrafo da Medida Provisória...
– Medida Provisória original...
– Mensagem do Presidente da República nº 711, de
2006...
– Exposição de Motivos nº 151/2006, dos Ministros de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão...
– Ofício nº 564/2006, da Câmara dos Deputados, encaminhando a matéria ao Senado...
– Calendário de tramitação da Medida Provisória...
– Emendas apresentadas perante a Comissão Mista...
– Nota Técnica s/nº de 30-8-2006, da Consu]toria de
Orçamento e Fiscalização controle do Senado Federal...
– Parecer sobre a Medida Provisória, em substituição
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados – Relator: Deputado Orlando Fantazzini
(PSOL/SP)...
– Folha de Sinopse de tramitação da matéria na Câmara dos Deputados...
– Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
prorrogando o prazo de vigência da Medida Provisória...
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Abre crédito extraordinário no valor
global de R$658.479.335,00 (oitocentos e
cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e
setenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco
reais) em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Educação, da Justiça, das Relações Exteriores, da Defesa e
de Operações Oﬁciais de Crédito, para os
ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário no valor
global de R$958.476.335,00 (oitocentos e cinqüenta e
oito milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais), em favor da Presidência da
República, dos Ministérios da Educação, da Justiça,
das Relações Exteriores e da Defesa e de Operações
Oﬁciais de Crédito, para atender às programações
constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei decorrem de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2005, no valor de
R$308.478.335,00 (trezentos e oito milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco
reais); e
II – anulação de dotação orçamentária, no valor
de R$550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões
de reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara dos Deputados, 29 de novembro de
2006.
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PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 318, DE 2006
PROFERIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO
MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS
E FISCALIZAÇÃO
O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PSOL – SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
passo à leitura do meu voto, na qualidade de Relator da
Medida Provisória nº 318.
O art. 2º, § 6º, da Resolução nº 1, de 2002–CN, estabelece que compete à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização o exame de parecer a
medida provisória que abra crédito extraordinário, conforme
art. 62 e art. 167, § 3º, da Constituição Federal.
Consoante o art. 5º da Resolução, combinado com
o art. 6º, §§ 1º e 2º, a Comissão deve emitir parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em itens separados,
quanto aos aspectos constitucional, inclusive sobre os
pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de adequação ﬁnanceira e orçamentária e sobre o cumprimento
da exigência prevista no § 1º do art. 2º, além da apreciação
das emendas apresentadas no prazo regimental. Esses
itens serão doravante examinados.
Exame do aspecto constitucional – pressupostos de
relevância e urgência.
A justiﬁcativa da relevância e urgência da dotação
destinada aos órgãos constantes do Crédito estão registradas na Exposição de Motivos anteriormente citada. Assim,
com base nos arts. 62 e 167, § 3º da Constituição Federal,
nada há a obstar em relação ao caráter de relevância e
urgência da Medida Provisória em apreço.
Do Exame da Adequação
Financeira e Orçamentária
Dispõe o § 1º do art. 5º da Resolução nº 1, de 2002,
que o “exame de compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira das medidas provisórias abrange a análise
da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da
União e da implicação quanto ao atendimento das normas
orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União”.
Do exame da medida provisória, veriﬁca-se que a
iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais ou
os preceitos legais pertinentes, em particular no tocante à
sua conformidade com o Plano Plurianual para 2004–2007
– Lei nº 10.933, de 2004, e suas revisões; com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2006; e com
a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Vale ressaltar, no entanto, que, tendo em vista parte
da Medida Provisória – O valor de 308 milhões 478 mil
335 reais – ser atendida à conta de superávit ﬁnanceiro do
exercício de 2005, a Exposição de Motivos que a acompanha deveria ter informado, em atendimento ao disposto
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no § 11 do art. 63 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2006, os valores do superávit ﬁnanceiro já utilizados para
abertura de créditos adicionais. Todavia, embora a Exposição de Motivos não tenha atendido tal requisito, veriﬁcase que o saldo remanescente do superávit do exercício
anterior, após a utilização em 8 créditos adicionais a mais
nesta Medida Provisória, será de 197 bilhões 811 milhões
391 mil 168 reais e 43 centavos.
Do Mérito
O crédito extraordinário, conforme enfatiza a Exposição de Motivos, visa à prestação de serviços à população
que demandam imediata ação do Governo Federal. sob
pena de graves conseqüências. Assim, entendemos ser
meritória a edição da Medida Provisória.
Do cumprimento da Resolução nº 1, de 2002,
do Congresso Nacional (§ 1º do art. 2º).
Estabelece o § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de
2002, do Congresso Nacional, que no “dia da publicação
da Medida Provisória no Diário Oﬁcial da União, o seu
texto será enviado ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Mensagem e de documento expondo a
motivação do ato”.
Veriﬁca-se que a Exposição de Motivos nº 151/
MP/2006, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, supre a exigência mencionada acerca
do envio de documento expondo a motivação da edição
da medida provisória.
Ademais, o texto enviado ao Congresso Nacional está acompanhado da Mensagem nº 711, de
22 de agosto de 2006.
Das Emendas
Perante a Comissão Mista de Orçamento foram
apresentadas 2 emendas, ambas de autoria do Deputado
Betinho Rosado, no prazo regimental.
A emenda nº 1 visa acrescentar dispositivo prorrogando prazo de não incidência do Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante sobre mercadorias cuja
origem ou destino ﬁnal seja porto localizado na região Norte ou Nordeste do País.
A segunda emenda objetiva reduzir a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre a
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de sal, milho, rapadura e açúcar mascavo, destinados à alimentação humana.
Assim, as Emendas nºs 1 e 2 devem ser consideradas porque versam sobre matéria estranha àquela
tratada na Medida Provisória nº 318, de 2006, o que é
vedado pelo § 4º do art. 4º da Resolução nº 1, de 2002,
do Nacional, cabendo ao Presidente da Comissão o seu
indeferimento liminar.
Pelo exposto, voto pela aprovação da Medida
Provisória nº 318, de 2006, na forma encaminhada
pelo Poder Executivo.
Este é o nosso voto, Sr. Presidente.
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PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
PARECER Nº , DE 2006 – CN
Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre a
Medida Provisória nº 318, de 2006, que abre
crédito extraordinário no valor global de
R$858.478.335,00, em favor da Presidência
da República, dos Ministérios da Educação,
da Justiça, das Relações Exteriores, da Defesa e de Operações Oﬁciais de Crédito, para
os ﬁns que especiﬁca.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Orlando Fantazzini
I – Relatório
Com base no art. 62 da Constituição Federal, o Presidente da República adotou e submeteu ao Congresso
Nacional, por intermédio da Mensagem nº 89, de 2006-CN,
e nº 711/2006; na origem, a Medida Provisória nº 318, de
22 de agosto de 2006, que “Abre crédito extraordinário no
valor global de R$858.478.335,00 em favor da Presidência
da República, dos Ministérios da Educação, da Justiça, das
Relações Exteriores, da Defesa e de Operações Oﬁciais
de Crédito, para os ﬁns que especiﬁca”:
Consoante a Exposição de Motivos – EM nº 00151/
MP/2006, de 16 de agosto de 2006, do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, que acompanha a Medida
Provisória em apreço, o crédito tem por escopo garantir
“ajustes em programações de despesas revestidas de caráter inadiável e relevante, cuja necessidade não se veriﬁcou
quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de
2006 – PLOA-2006”, além de assegurar ua prestação de
serviços à sociedade, cuja postergação de início, paralisação, descontinuidade ou atraso de pagamento resultarão
em possível interrupção do atendimento, o que provocaria
descrédito do ente público”.
O art. 2º da Medida Provisória em tela estabelece que
os recursos necessários á abertura deste crédito decorrem
de superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da
União do exercício de 2005, no valor de R$308.478.335,00
(trezentos e oito milhões, quatrocentos e setenta e oito mil,
trezentos e trinta e cinco reais), e de anulação de dotação
orçamentária, no valor de R$550.000.000,00 (quinhentos e
cinqüenta milhões de reais), conforme indicado no Anexo
II desta Medida Provisória.
A referida EM informa que a abertura do crédito visa suplementar dotações constantes na lei
orçamentária vigente com finalidades diversas conforme o órgão contemplado.
Na Presidência da República, o crédito contempla
a Subsecretaria de Direitos Humanos, com reforço de
R$3.815.000,00 (três milhões, oitocentos e quinze mil reais), a ﬁm de indenizar familiares de mortos ou desaparecidos políticos, nos termos da Lei nº 9.140, de 2005, em
decorrência de participação ou acusação de participação
em atividades políticas, no período de 2 de setembro de
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1961 a 15 de agosto de 1979, estando 37 famílias aptas
ao recebimento de indenização.
No âmbito do Ministério da Educação, os recursos
no importe de R$745.000.000,00 (setecentos e quarenta
e cinco milhões de reais) destinam-se ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, sendo
R$550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões de
reais) para suplementar o programa “Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica – Nacional”, no sentido de
possibilitar o apoio aos entes da Federação com recursos
para o desenvolvimento do ensino médio, permitindo a
melhoria de sua qualidade e a ampliação de seu atendimento, de forma a tornar a educação básica mais efetiva
para a redução das desigualdades sociais, cuja possibilidade de paralisação é iminente dada a impossibilidade
de manutenção das escolas pelos Estados. Os demais
R$195.000.000,00 (cento e noventa e cinco milhões de
reais) destinam—se a reforçar a programação “Apoio à
Alimentação Escolar na Educação Básica”, com o ﬁto de
evitar a descontinuidade no fornecimento da merenda
escolar, que cumpre o papel de reduzir as deﬁciências
alimentares dos alunos, mormente oriundos de classes
sociais hipossuﬁcientes.
No que tange ao Ministério da Justiça, o crédito objetiva dotar o Departamento de Polícia Rodoviária Federal
com recursos de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais),
para possibilitar o apoio dessa instituição no enfrentamento
das ações criminosas ocorridas no país, por meio de ações
de ﬁscalização ostensiva e de inteligência nos Estados de
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e
Minas Gerais, no âmbito da Operação Aliança.
No Ministério das Relações Exteriores, o valor de
R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
destina-se a programação nova para atender, em caráter
emergencial, gastos com a operação de socorro e repatriação de nacionais brasileiros e seus familiares da zona
de conﬂito no Líbano.
Em relação ao Ministério da Defesa, o crédito tem
por escopo suplementar dotação para manutenção e continuidade na prestação de serviços médico-hospitalares do
Hospital das Forças Armadas no valor de R$8.965.000,00
(oito milhões, novecentos e sessenta e cinco mil reais), bem
como apoiar ação nova, com recursos de R$4.600.000,00
(quatro milhões e seiscentos mil reais), destinada à implementação do Plano de Contingência Brasileiro para a
Pandemia de Inﬂuenza, com o propósito de combater a
introdução da gripe aviária no País.
Por ﬁm, no tocante às Operações Oﬁciais de Crédito
– Recursos sob a Supervisão do Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior – FIEES, o crédito de
R$91.598.335,00 (noventa e um milhões, quinhentos e
noventa e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais) permitirá a concessão de ﬁnanciamento a 100 mil estudantes
que ingressarão no ensino superior não-gratuito a partir
do segundo semestre do exercício de 2006.
Destaca a EM nº 151/MP/2006, adicionalmente, que
a relevância das ações contempladas pelo crédito extraordinário e a impossibilidade de sua postergação, sob pena
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de graves conseqüências, constituem circunstâncias que
levaram à proposição da Medida Provisória em análise.
Foram apresentadas duas emendas á Medida Provisória em exame no prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O art. 2º, § 6º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, estabelece que compete à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO o exame de parecer
a medida provisória que abra crédito extraordinário, conforme art. 62 e art. 167, § 3º, da Constituição Federal.
Consoante o art. 5º da Resolução, combinado com
o art. 6º, §§ 1º e 2º, a Comissão deve emitir parecer único,
manifestando-se sobre a matéria, em itens separados,
quanto aos aspectos constitucional, inclusive sobre os
pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de adequação ﬁnanceira e orçamentária e sobre o cumprimento
da exigência prevista no § 1º do art. 2º, além da apreciação
sobre as emendas apresentadas no prazo regimental.
Esses ítens serão doravante examinados.
II.1. Exame do aspecto constitucional – pressupostos
de relevância e urgência
A justiﬁcativa da relevância e urgência da dotação
destinada aos órgãos constantes do Crédito estão registradas na E.M. anteriormente citada. Assim, com base
nos arts. 62 e 167, § 3º da Constituição Federal, nada há
a obstar em relação ao caráter de relevância e urgência
da Medida Provisória em apreço.
II.2. Exame da adequação ﬁnanceira e orçamentária
Dispõe o § 1º do art. 5º da Resolução nº 01/2002 que
o “exame de compatibilidade e adequação orçamentária
e ﬁnanceira das Medidas Provisórias abrange a análise
da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da
União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em especial a
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e a lei orçamentária da União”.
Do exame da MP, veriﬁca-se que a iniciativa não
contraria os dispositivos constitucionais ou os preceitos
legais pertinentes, em particular no tocante à sua conformidade com o Plano Plurianual 2004-2007 (Lei nº 10.933,
de 11-8-2004) e suas revisões; com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2006 – LDO/2006 (Lei nº
11.178, de 20-9-2005) e com a Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4-5-2000).
Vale ressaltar, no entanto, que, tendo em vista parte da MP – R$308.478.335,00 (trezentos e oito milhões,
quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais) – ser atendida á conta de superávit ﬁnanceiro
do exercício de 2005 a EM que a acompanha deveria ter
informado, em atendimento ao disposto no § 11 do art. 63
da LDO 2006, os valores do superávit ﬁnanceiro já utilizados para abertura de créditos adicionais. Todavia, embora a EM não tenha atendido tal requisito, veriﬁca-se que
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o saldo remanescente do superávit do exercício anterior
após a utilização em oito créditos adicionais a mais nesta
MP, será de R$197.811.391.168,43 (cento e noventa e
sete bilhões, oitocentos e onze milhões, trezentos e noventa e um mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta
e três centavos).
II.3. Do Mérito
O crédito extraordinário, conforme enfatiza a
EM, visa a prestação de serviços à população que
demandam imediata ação do Governo Federal, sob
pena de graves conseqüências. Assim, entendemos
ser meritória a edição da MP.
II.4. Do cumprimento da Resolução nº 1, de 2002-CN
(§ 1º do art. 2º)
Estabelece o § 1º do art. 2º da Resolução nº 1,
de 2002-CN, que no “dia da publicação da Medida
Provisória no Diário Oﬁcial da União, o seu texto
será enviado ao Congresso Nacional, acompanhado
da respectiva Mensagem e de documento expondo a
motivação do ato”.
Veriﬁca-se que a Exposição de Motivos (EM) nº
00151/MP/2006, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, supre a exigência mencionada
acerca do envio de documento expondo a motivação
da edição da medida provisória.
Ademais, o texto enviado ao Congresso Nacional está acompanhado da Mensagem nº 711, de 22
de agosto de 2006.
II.5. Das emendas
Perante a CMO foram apresentadas duas emendas, ambas de autoria do Deputado Betinho Rosado,
no prazo regimental.
A emenda nº 00001 visa acrescentar dispositivo
prorrogando prazo de não incidência do Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, sobre
mercadorias cuja origem ou destino ﬁnal seja porto localizado na Região Norte ou Nordeste do País.
A segunda emenda obletiva reduzir a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre a
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de sal, milho, rapadura e açúcar mascavo, destinados à alimentação humana.
Assim, as emendas nº 0001 e 0002 devem ser
consideradas inadmitidas porque versam sobre matéria
estranha àquela tratada na Medida Provisória nº 318/06,
o que é vedado pelo § 4º do art. 4º da Resolução nº
1, de 2002-CN, cabendo ao Presidente da Comissão
o seu indeferimento liminar.
Pelo exposto, voto pela aprovação da Medida
Provisória nº 318, de 2006, na forma encaminhada
pelo Poder Executivo.
Sala de Comissão, 6 de outubro de 2006. – Deputado Orlando Fantazzini, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.
É lido a seguinte:
MENSAGEM Nº. 240, DE 2006
(Mensagem nº 1.010/2006, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição e com o disposto no art. 56, § 1º, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, bem
como no art. 39, § 1º, do Anexo I ao Decreto nº 5.032,
de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Pedro Luiz Rodrigues, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República da Nigéria, exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República do Chade.
Os méritos do Senhor Pedro Luiz Rodrigues que
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
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elevada função constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 23 de novembro de 2006 – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MENSAGEM
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição Federal, e com o disposto no art. 56, § 1º, do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de lº de outubro de 1986, bem
como no art. 39, § 1º, do Anexo I ao Decreto nº 5.032,
de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha que desejo fazer do Senhor
Pedro Luiz Rodrigues, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República da Nigéria, exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República do Chade.
2. Os méritos do Senhor Pedro Luiz Rodrigues
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, de
de 2005.
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Aviso nº 1.332 C. Civil.
Em 23 de novembro 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
Pedro Luiz Rodrigues, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República da Nigéria, exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República do Chade.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
( À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional )
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Mensagem que acaba de ser lida vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu a Mensagem nº 241, de 2006 (nº 1.009, de
2006), de 23 do corrente, pela qual o Presidente da
República solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até trinta milhões
de dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre o Governo do Estado de Pernambuco e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada a ﬁnanciamento adicional
ao Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado de
Pernambuco (PCPRII).
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder, para dar um aviso.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, como Líder do PMDB, para uma comunicação de
interesse partidário.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço ao nobre Senador de Santa Catarina, que me
cedeu a sua vez.
Quero saudar o Nordeste e todos os Deputados
Federais que ontem votaram o projeto de criação da
nova Sudene, excepcionalmente bem redigido pelo
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Senador Antonio Carlos Magalhães e apoiado por
toda esta Casa.
A Sudene vai coexistir com a Adene, o que é
uma situação um pouco difícil de se entender. Primeiramente, a Sudene foi transformada em Adene e,
agora, recriou-se a Sudene, mas a Adene permanece. E as duas, no futuro, provavelmente vão se unir.
De qualquer forma, trata-se de um instrumento para
o Nordeste e creio, com fé e esperança, que ele será
importante e ocupará um espaço que estava, por que
não dizer, vazio.
Por essa razão, saúdo os Deputados e Senadores que aprovaram esse projeto, bem como o Senador
Antonio Carlos Magalhães, que lutou por isso, bravamente, na Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo.
Era esse o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Leonel Pavan, por permuta com o Senador
João Batista Motta.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Solicito a minha inscrição
para falar pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª está inscrito, intercaladamente com os
oradores inscritos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria ter feito este
pronunciamento há mais tempo, assim que terminaram
as eleições no nosso País e em Santa Catarina, mas,
infelizmente, não o consegui.
É com muita satisfação que venho a esta tribuna
para lhes falar a respeito de um dado histórico ocorrido
nas últimas eleições: pela primeira vez, o Estado de
Santa Catarina reelegeu um Governador, o ex-Deputado
Federal, ex-Ministro e ex-Governador Luiz Henrique da
Silveira, sendo eu eleito como Vice-Governador, graças à coligação, ampla e coesa, “Todos por toda Santa Catarina”, que marca a tríplice aliança entre PSDB,
PFL e PMDB. Os três Partidos têm projetos para fazer
uma Santa Catarina cada vez melhor.
Fomos vitoriosos, com 52,71% dos votos válidos, e por muito pouco as eleições não foram decididas no primeiro turno – faltaram quase 20 mil votos
para isso.
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Os números da aliança mostram a consagração: foram eleitos 27 dos 40 Deputados Estaduais
e 10 dos 16 Deputados Federais. Com uma votação
histórica, a maior do Estado de Santa Catarina para o
cargo, também foi eleito o ex-Deputado Federal e exPrefeito de Lages, Raimundo Colombo, do PFL, para
ocupar a única vaga para Senador, no lugar de Jorge
Bornhausen.
Por três vezes, o Governador Luiz Henrique da
Silveira foi Prefeito de Joinville e eu, também por três
vezes, fui Prefeito de Balneário Camboriú. Também fomos Deputados Federais, temos conhecimento legislativo e, principalmente, experiência administrativa.
Juntos, a quatro mãos, iremos fazer um governo descentralizado, atendendo a todos os Municípios
do Estado de Santa Catarina, independentemente de
cor partidária. Foi dessa forma que Luiz Henrique governou o Estado, coisa que não acontece com o atual
Governo Federal, o que explicarei adiante. Juntos, o
Governador reeleito e eu, teremos desaﬁos para manter Santa Catarina como um dos destaques do País
em qualidade de vida, que vão desde a redução do
índice de pobreza no Estado à conclusão dos acessos rodoviários.
A questão da infra-estrutura é, ainda, a que mais
preocupa e que já se tornou velha canção, nesta tribuna,
em meus pronunciamentos. A duplicação da BR-470,
que passa pelo Rio do Sul, Pouso Redondo, Indaial,
Blumenau, Ilhota em direção à BR-101, Itajaí, e também
a BR-280, tão importante escoadouro de produção para
o Porto de São Francisco do Sul, produção que vem
do norte do Estado de Santa Catarina; são rodovias de
escoamento de produção estadual. Tais problemas, só
serão solucionados se houver parceria entre o centro
administrativo e o Palácio do Planalto.
O Governador Luiz Henrique fez uma proposta a
Geraldo Alckmin, qual seja, de fazer essa parceria, e
passar essas rodovias para o Estado, e ele contribuir,
junto ao Governo Federal, para a execução e a duplicação dessas rodovias, propostas essas que vamos
levar ao Presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
Assim também o é com a ampliação da capacidade
de movimentação de cargas dos portos, obras tão
necessárias, repito: a duplicação das BRs-470 e 280,
que escoarão a produção para os Portos de Itajaí e
São Francisco do Sul, respectivamente.
O Estado precisará estar permanentemente vigilante às questões sanitárias, no auxílio à inclusão dos
jovens na fase da formação escolar, na segurança pública, para tirar a sensação da precariedade, que faz
parte da vida do cidadão catarinense.
Contudo, Sr. Presidente, não adiantará nenhum
sacrifício do Governo estadual se o Governo Federal
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continuar na negligência que regeu os últimos quatro
anos.
Como Senador, desta tribuna, esgotei toda minha retórica com o Governo do PT, sempre virando
as costas para as causas catarinenses; sempre que
pedíamos, o Governo não nos atendia. Os desaﬁos
que cito agravaram-se, além de não medir esforços
para contorná-los, vou, certamente, pedir ao Lula que
faça jus ao seu mandato, mais uma vez, e olhe por
Santa Catarina.
Sr. Presidente, ultimamente, não tenho usado a
tribuna para fazer críticas ao Governo Lula, apenas
para chamar a atenção do Governo. Quero aqui dizer,
que vou renunciar o meu mandato de Senador da República até o ﬁnal deste mês para assumir a posição
de Vice-Governador do Estado de Santa Catarina. Portanto, agora, também farei parte do Governo, por isso,
vou precisar ainda mais do Governo Lula, do Governo
Federal, não para atender o Governador Luiz Henrique
da Silveira, do PMDB, ou o Leonel Pavan, do PSDB,
mas para atender um Estado tão importante para a
economia do Brasil, para atender outros importantes
Estados como o Rio Grande do Sul, do Senador Paulo Paim, e o Paraná, do Senador Osmar Dias, enﬁm,
para atender o País por inteiro.
V. Exªs têm conhecimento do meu trabalho e das
minhas lutas – aqui está o Senador Eduardo Azeredo,
também membro da Comissão de Turismo para ratiﬁcar – em defesa do turismo no País, na Região Sul
e, principalmente, em meu Estado, Santa Catarina.
Trabalhamos, nas Comissões, em projetos, com recursos e com emendas para colocar recursos para o
Ministério do Turismo. O Ministro Walfrido Mares Guia,
aliás, sempre ﬁz questão de elogiar o trabalho de S.
Exª por achá-lo preparado e competente, não me tem
dado as devidas respostas como deveria, Senador
Eduardo Azeredo!
O Ministro, mais um vez, está viajando. Por isso,
ontem, falei com o Chefe de Gabinete de S. Exª, e com
o Senador Aloizio Mercadante e outras tantas pessoas
– meu Deus – para que S. Exª atendesse as emendas aqui aprovadas, fruto de várias discussões! Na
Comissão de Orçamento, atendi o Governo em todas
as suas reivindicações. Inclusive, recentemente, eu
mesmo aprovei mais uma emenda para o Ministério,
acrescentando mais R$50 milhões.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, permita-me V. Exª conceder o aparte ao Senador Eduardo Azeredo. Tenho, lá, R$15 milhões, eram
R$50 milhões, cortaram para R$20milhões, cedi R$5
milhões para o PT, portanto, ﬁquei com R$15 milhões
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e apresentei R$11 milhões, portanto, sobram-me R$4
milhões para atender os Municípios que precisam de
infra-estrutura e aos Prefeitos que se dirigiram a Brasília para encaminhar os seus projetos, nos visitaram
em nossos gabinetes com a ﬁnalidade de levarem recursos para o Município. No entanto, Sr. Presidente, eu
não consigo liberar uma emenda sequer, nada, zero!
Portanto, faço um apelo àqueles que de uma maneira
ou de outra tenha qualquer ligação com o Ministério do
Turismo, ao Ministro Walfrido Mares Guia, ao Governo,
ao Chefe de Gabinete, seja quem for que ﬁzer parte
deste Governo, que atenda as minhas reivindicações.
Além do mais, os Prefeitos que encaminharam seus
projetos estão esperando respostas, por que, inclusive os munícipes estão desconﬁando dos próprios
Prefeitos. A verdade é que eu encaminhei os pedidos
de S. Exªs. O fato é que vou ao Ministério, converso,
negocio, prometem-me; telefono, mando ofício, e nada.
Presidente Mozarildo, por que discriminar?
Não se trata de discriminar o Senador Leonel Pavan, porque há Municípios do PT nas minhas emendas.
Aí vêm as propostas absurdas: “Pavan, se temos R$4
milhões sobrando, daria para liberar este montante
para tal Município?” “Dá. Mas quem irá liberar tal valor?” “É tal pessoa do PT”. “Eu libero, se ele liberar as
minhas”. Por que quando é alguém do PT se libera,
e as minhas não! Quer dizer que a sobra, há alguém
para intermediar, para liberá-la. Mas quanto as minhas
emendas, que foram aqui discutidas arduamente dia
e noite estudando as propostas, falando com os Prefeitos, falando com o trading turístico, encaminhando
projetos, gastando dinheiro do Poder Público municipal
para elaborar projetos, e não acontece nada!
O Senador Eduardo Azeredo foi comigo ao Ministério pedir que fossem atendidas as minhas emendas
antes das eleições. Quero crer que o Ministro Walfrido
Mares Guia não deixará que eu saia desta Casa sem
antes haver me atendido. Esta será a maior frustração
da minha vida pública! Não é possível que o Ministro,
que tem sensibilidade pública, não atenda algo tão importante para a sociedade do País, a exemplo do que
peço para Santa Catarina.
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Leonel Pavan, em primeiro lugar, quero cumprimentálo pelo discurso que faz em relação ao pleito realizado
em Santa Catarina. No entanto, lamento perdermos a
companhia de V. Exª nesta Casa, sempre tão atuante
neste Senado. A vitória de V. Exª foi muito importante
para o nosso Partido, o PSDB, que ocupará a função
de Vice-Governador de Santa Catarina, Estado que
será governado por mais quatro anos pelo Governador
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Luiz Henrique. Evidentemente, a luta na vida pública
por melhores condições para aqueles que nós representamos é uma constante, e V. Exª é um autêntico
representante de Santa Catarina, sempre presente,
lembrando as necessidades daquele Estado. É um
dos Estados mais desenvolvidos do Brasil – de melhor IDH –, mas isso só reforça a necessidade de se
ter uma atenção para com as questões das estradas e
do turismo. E é verdade a sua colocação sobre verbas
que foram colocadas por meio das suas emendas, que
esperamos sejam liberadas. Espero, também, que o
Ministro Walfrido dos Mares Guia libere as emendas
de V. Exª, como espero que libere as que também coloquei para Municípios de Minas Gerais. Essa questão
de Orçamento não pode ser encarada como Governo
e Oposição. É do interesse público e há que se respeitar realmente a colocação das emendas, mesmo
para quem seja da Oposição. Alguém poderá dizer
que, quando éramos Governo, tínhamos procedimento
diferente. Não é verdade.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Não é
verdade.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Quando
o PSDB era Governo, pagava as verbas de emendas
também da Oposição, e é possível que se libere mais
cedo a de um companheiro ou colega de partido. É até
natural que aconteça e que se tenha mais facilidade de
acesso ao Ministro, mas não é possível que tenhamos,
realmente, um Orçamento que seja discriminatório.
Isso não pode acontecer de jeito algum. O Orçamento
tem de ser verdadeiro, porque frustra muito – como V.
Exª lembrou bem aí. No Ministério das Cidades, por
exemplo, tem sido assim. No ano passado, o Ministério
não pagou nada ou pagou muito pouco as emendas
colocadas pela Oposição. É importante que isso não
continue dessa maneira. Então, mais uma vez, cumprimento V. Exª pela vitória no pleito de Santa Catarina e
me somo ao seu protesto em relação a essa questão
das verbas das emendas colocadas no Orçamento.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Senador
Eduardo Azeredo, V. Exª levantou a questão do Ministério das Cidades. No ano passado, a Caixa Econômica
chamou os prefeitos para liberar os recursos empenhados. Fizeram aquela coisa pomposa, chamaram
os prefeitos, a sociedade e meia hora antes receberam uma ligação para não liberar. Os dois Municípios,
Balneário Camboriú e Camboriú, mais quatro Municípios do Oeste, dois da região Norte, um da região
Sul, um do Vale do Itajaí, esses Municípios perderam
os recursos na última hora. Veio uma ordem de cima:
“Zera, deu erro”, e cancelaram, causando um prejuízo
enorme para aqueles Municípios.
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Eu era Deputado Federal pelo PDT e oposição
a Fernando Henrique Cardoso. Eu preparei um projeto da linha de acesso às praias, uma das rodovias
mais lindas do Brasil hoje, rodovia cênica, linda, que
liga várias praias. Aprovei R$5 milhões; depois, pedi
mais R$1 milhão; pedi mais R$2 milhões; pedi mais
R$3 milhões. Consegui quase R$10 milhões sendo
da Oposição e ﬁzemos uma obra lá que custou R$16
milhões ou R$17 milhões.
Senadora Heloísa Helena, é uma honra eu poder
falar com V. Exª presidindo a sessão. Eu não consigo
entender. Estou encerrando um mandato aqui, porque
vou ter de assumir o Governo – farei um pronunciamento mais à frente – e estou vindo aqui todos os dias.
Eleito lá, mas cumprindo a minha obrigação, indo às
Comissões, para defender as minhas propostas, projetos, relatar projetos, defender o Brasil, defender o
meu Estado.
Não entendo por que não liberam aquilo que está
no Orçamento. Foi aprovado; está escrito lá. Está na
Lei. Foi publicado. Que planejamento é esse de um
Governo que não consegue saber o que pode ou não
ser liberado? São recursos com direito constitucional.
É nosso! Nós, Senadores, estamos aqui representando
o povo. Não estamos aqui somente para os projetos do
Governo Federal. Estamos aqui também para trazer o
sentimento dos municípios, as reivindicações de municípios pequenos. Estamos aqui para isso! Votamos;
não conseguimos os recursos; somos criticados, porque não houve liberação de verbas. Mas é o Governo
Federal! É a falta de sensibilidade!
Sou do PSDB, sou da Oposição, mas, em inúmeras e inúmeras vezes aqui, não hesitei em dar o
meu voto favorável. Não atrapalhei o Governo. Votei
a favor do que era bom para o País. Não quis saber
se era do PT ou de que partido. Houve momentos em
que queriam chamar o Presidente Lula para esclarecer
alguma questão, para falar com os Senadores. Votei
contrariamente a isso, porque achei que não havia
essa necessidade. Votei favoravelmente ao Governo.
Quantas e quantas vezes agimos dessa forma!
Não existe aqui dentro, nem do PFL, nem do
PSDB, nem do PDT, nem de qualquer outro partido,
quem aja com raiva, com perseguição ou contra o Governo. Agimos segundo a nossa consciência no interesse do nosso País e dos Municípios.
Posso terminar meu mandato de quatro anos sem
ter condições de levar recursos para meu Estado. Consegui, agora, mais uma aprovação. Encaminhei uma
emenda no fórum parlamentar de Santa Catarina no
valor de R$50 milhões novamente para o turismo, porque é o setor a que me dedico e que gera empregos.
São acessos, ginásios cobertos, centros de venda, si-
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nalizações turísticas, investimentos em infra-estrutura
e em saneamento. São importantes. Designei todos os
recursos para o Estado de Santa Catarina para não
“pagar esse mico” de chamar os Prefeitos, sentar, abraçar, tirar fotograﬁas e sair abraçado nas fotos. Então, é
publicado na imprensa que Leonel Pavan conseguiu a
emenda e, de repente, o Governo não libera.
Não é possível. É o apelo que faço. Certamente,
há alguém aqui representando o Ministério do Turismo. Deve haver aqui um funcionário que faz a ligação
com um assessor parlamentar. Por favor, não é preciso
mencionar meu nome, mas chame o Prefeito e diga
que foi o Lula ou o PT que liberou. Mas libere aquilo
que aprovamos. É esse o apelo que faço ao meu amigo
o Ministro Walfrido dos Mares Guia, que tantas vezes
elogiei desta tribuna. Em várias palestras que ﬁz por
aí afora para falar sobre turismo, enalteci o trabalho de
S. Exª no Ministério. São R$15 milhões que lá estão, e
eu não liberei um centavo. É uma emenda minha, de
direito. Deixo, então, esse registro aqui.
Quem sabe o Mercadante, meu amigo, que disse que ia me ajudar, e até agora isso não aconteceu,
fará essa ligação. Porque o Mercadante... A Ideli é do
PT, e o Mercadante é do Governo.
Ou o Romero Jucá. É o Romero Jucá, agora.
Quero deixar aqui este registro, porque Santa
Catarina é um Estado tão importante para o Brasil
que não pode ser esquecido pelo Governo Luiz Inácio
Lula da Silva.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Leonel Pavan,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Heloísa Helena.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P–SOL
– AL) – Agradeço a V. Exª, e é claro que compartilho
inteiramente com as críticas feitas, até porque qualquer
pessoa de bom senso aqui no Congresso Nacional, se
não for cínica, vigarista e dissimulada, sabe. O mecanismo que possibilita a liberação ou não de emenda nada
tem a ver com questões técnicas, ﬁscais, ﬁnanceiras,
contábeis ou orçamentárias; tem a ver com a metodologia de pôr etiqueta na testa do Parlamentar.
O Parlamentar que possibilita que uma etiqueta
na sua testa seja colocada libera emendas. Quando
não, ad inﬁnitum ﬁcará sem liberação de emendas,
como eu ﬁquei também durantes estes oito anos.
Antes de conceder a palavra ao Senador Osmar
Dias, pela Liderança do nosso combativo PDT, concedo,
pela ordem, a palavra ao Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, que-
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ro registrar, em rápidas palavras, na verdade, o meu
protesto pela decisão da Câmara ontem. Ao recriar
a Sudene, ela excluiu uma emenda que foi aprovada
aqui no Senado e que incluía cinco Municípios mineiros que fazem divisa com a região da Sudene de hoje,
como os Municípios de Monjolo, de Buenópolis. São
Municípios que têm as mesmas condições climáticas
do semi-árido e foram incluídos aqui no Senado. Na
Câmara, o Relator retirou esses cinco municípios de
Minas Gerais, que, portanto, não poderão ter o mesmo tratamento dos demais municípios da região da
Sudene e do semi-árido.
E isso me leva a comentar também a questão
que foi apresentada pelo Senador Mozarildo Cavalcanti
anteriormente, que é o fato de a Câmara, na verdade,
estar funcionando muito mais como uma câmara revisora do Senado. Pela estrutura dos Poderes no Brasil,
o Senado, sim, é que tem o papel de câmara revisora,
e, na prática, o que tem acontecido é que temos votado
o que a Câmara aprova, além das medidas provisórias. Estou vendo uma lista de mais de dez medidas
provisórias trancando a pauta.
Os projetos de origem dos Senadores ﬁcam mofando lá na Câmara, essa é a verdade, e ﬁcamos aqui
votando o que vem da Câmara e as medidas provisórias.
Então, há que se fazer alguma coisa. Não é possível
que continuemos com esse tipo de situação. Um projeto
de minha autoria, de grande alcance social, que propõe
a utilização do Fundo de Garantia para pagamento da
faculdade pelo trabalhador – o dinheiro do Fundo de
Garantia é do próprio trabalhador – foi aprovado nesta
Casa e está mofando na Câmara, volto a dizer.
Então, registro meu protesto não só pelo tratamento que tem sido dado aos projetos dos Senadores, que ﬁcam para segundo plano na Câmara dos
Deputados, mas também pelo fato especíﬁco da recriação da Sudene, que prejudicou cinco municípios
de Minas Gerais.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias pela
Liderança do PDT e, depois, ao Senador Garibaldi Alves Filho, como orador inscrito.
V. Exª, Senador Heráclito Fortes, falará também.
Todos falarão. Sabe V. Exª que, quando estou na presidência da Mesa, todos falam pelo tempo que querem.
Desculpe-me, Senador Osmar Dias, V. Exª permutou com...
Tudo bem, após o Senador Osmar Dias, que terá
o tempo que entender necessário para o seu pronunciamento, falará o Senador Garibaldi Alves Filho. Os
Senadores João Batista Motta, o Senador José Jorge
e o Senador Mozarildo Cavalcanti estão inscritos.
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Tem a palavra V. Exª, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela Liderança
do PDT. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Heloísa Helena, ontem ﬁz um pronunciamento
sobre a audiência que tivemos com o Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhando
o Presidente do PDT e o Líder do PDT na Câmara,
Deputado Miro Teixeira, e os jornais de hoje dão praticamente certa a adesão do PDT ao Governo.
Repito que isto não está decidido: o PDT não
decidiu aderir ao Governo. Se o fez, não combinou
comigo, nem com o Senador Jefferson Péres, nem
com o Senador Cristovam Buarque. É preciso ter um
mínimo de coerência; se o comandante Brizola estivesse vivo, com toda a certeza, não seria essa a postura do PDT.
Estou aqui falando, porque vi uma declaração do
Presidente Carlos Lupi: “Os Senadores que discutam
isso dentro do Partido”. Não, precisamos discutir isso
em público, porque a notícia que está nos jornais é a
de que o PDT está aderindo ao Governo.
O PDT não apoiou o Presidente Lula: decidiu ﬁcar independente no segundo turno. No primeiro turno,
decidiu lançar candidato a Presidente da República
e fez isso até contra o meu voto, porque isso, a meu
ver, atrapalharia as alianças nos Estados. Atrapalhou,
e muito, as alianças no Paraná, como em outros Estados. Eu respeitei e apoiei o Senador Cristovam Buarque, apesar de todas as diﬁculdades de uma campanha sem estrutura, como eu previa. E tudo aconteceu
como previsto. Porém, agora, depois de uma reunião
com o Presidente da República, dar como certa nossa adesão ao Governo e dizer que estamos fazendo
parte da coalizão, não.
É preciso reunir a Executiva do Partido e discutir,
porque há aqueles que querem, e não vou discutir por
que querem. Mas não acho que isso seja coerente. O
PDT, que tem sua história, conforme decisão adotada
e coordenada por Brizola, apoiou o Presidente Lula no
segundo turno das eleições passadas, mas, em janeiro, por não concordar com a política econômica e com
outras diretrizes do Governo, pediu que todos se afastassem, e os cargos foram deixados pelo Partido.
Agora, para o PDT, que não apoiou, mudou o
quê? O Governo é o mesmo, a política é a mesma.
Então, foi o PDT que mudou. Se o PDT mudou, não
vou mudar. Vou continuar agindo da mesma forma aqui:
de forma independente.
Acredito que o Partido deve olhar para as notícias dos jornais de hoje. Na campanha eleitoral, o
PT colocava como peça publicitária de campanha as
privatizações feitas no Governo Fernando Henrique,
criticando-as. Eu também as critiquei e, na época, vo-
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tei contra muitas delas. Aliás, isso me criou problemas
dentro do PSDB.
Mas vejo que hoje há uma notícia nos jornais muito diferente daquilo que aconteceu durante a campanha
eleitoral, que mostra contradição entre o discurso de
campanha e a prática de Governo.
Alertado pelo Senador Heráclito Fortes, fui ver a
notícia, dentro de outra que eu estava lendo, de que
o aeroporto de Natal vai ser privatizado. Ou seja, a
privatização é boa, quando feita pelo Governo do PT;
quando feita por outros Governos não merece ser
apoiada, mas criticada.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Nobre Senador Osmar Dias, V. Exª me permite um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Só um minuto, Senador Almeida Lima.
E não é só em relação à privatização: quero falar
aqui sobre outro assunto, que é outra contradição. E
custa-me acreditar no que estou lendo, porque o Governo anuncia para a área de transportes R$56 bilhões
nos próximos quatro anos. Ou mudaram completamente
as prioridades do Governo ou isso não é verdadeiro,
porque um levantamento feito pela Consultoria do Senado mostra o seguinte: os investimentos, nos quatro
anos, em infra-estrutura feitos pelo atual Governo foram
de R$13 bilhões. Se dividirmos 56 por 13 dá 4. Então,
o Governo está prometendo investir em transporte, a
cada ano, o que investiu em quatro no atual Governo. Não dá para acreditar que, de repente, encontre
recursos suﬁcientes para multiplicar por quatro os investimentos que fará em infra-estrutura de transportes
– portos, aeroportos, rodovias, ferrovias.
De onde virão esses R$56 bilhões? Não consigo entender como pode haver essa multiplicação dos
pães, ou seja, que se consiga, de um governo para
outro, multiplicar por quatro os investimentos em infra-estrutura. Se isso for verdadeiro, bom para o País,
mas quero saber se as outras prioridades do Governo
serão cumpridas também, porque foram estabelecidas
durante uma campanha eleitoral, com compromissos
públicos assumidos com a população. Ou as prioridades da campanha eram uma e agora são outras?
Não estou entendendo o que estou lendo aqui.
Por isso, estou abrindo este discurso, para dizer que
o PDT precisa analisar muito bem qual vai ser a sua
posição. Isso tem de ser analisado e debatido na Executiva do Partido, para que o PDT não tome um rumo
de que pode arrepender-se depois e com que ainda
pode aniquilar-se lá na frente. O PDT pode ser engolido lá na frente pela decisão que tomar.
Vejo contradições entre o que foi dito na campanha e o que está sendo feito agora. A privatização do
aeroporto de Natal pode ser até positiva para o Rio
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Grande do Norte e para o País, mas não foi essa a
discussão da campanha eleitoral. Parece que a palavra
“privatização” foi demonizada na campanha eleitoral;
de repente, ela passa a ser normal, e o Governo começa a pregar a privatização do aeroporto de Natal. Não
estou entrando no mérito da questão, quero apenas
discutir a ﬁlosoﬁa disso. Por que o Governo do PT, que
praticamente fez das privatizações o seu mote de campanha, de repente, quando não completado nem um
mês depois das eleições do segundo turno, diz que vai
começar a privatizar? Alguma coisa não está batendo.
Uma coisa não está batendo com a outra.
Ouço o Senador Almeida Lima.
O Sr. Almeida Lima (PMDB – SE) – Nobre Senador Osmar Dias, embora esse seja um tema interna corporis, pois diz respeito ao Partido de V. Exª, é
também de interesse nacional. Não quero entrar em
detalhes, mas aproveito a oportunidade do aparte
que me concede, para parabenizar a coerência e a
decência de V. Exª, a maneira correta como procura
fazer política e exercer seu mandato, acima de tudo,
com dignidade. Falando do meu Partido, o PMDB, na
tarde ontem, inaugurando essa tribuna, eu disse que
esse tipo de coalizão que pretendem é, na verdade,
um golpe contra a Nação, e quando há unanimidade entre a classe política, tadinho do povo, porque
é quem vai pagar o preço, e um preço elevadíssimo.
Quem nunca viu numa democracia não ter oposição?
O Governo Bush, agora, nos Estados Unidos, perdeu
a maioria parlamentar, mas nem por isso, embora seja
um governo que todos nós conhecemos, criticado neste mundo inteiro, nem por isso foi cooptar quem quer
que seja. Essas visitas e essas reuniões para mim
não passam mais do que cooptação. Portanto, quero
parabenizar V. Exª por sua altivez, pela atitude digna,
correta e decente, e lastimar apenas uma coisa: coitado
do Dr. Leonel de Moura Brizola, deve estar tremendo
no túmulo. Era preciso que pelo menos aqueles que
estão no comando do Partido, do qual tive a honra de
pertencer, respeitem um pouco o ﬁo da história que o
PMDB sempre procurou estabelecer, e o ﬁo da história
não é esse; o ﬁo da história é outro, e não este que o
Partido dos Trabalhadores está pretendendo levar para
o PDT. Muito obrigado. De parabéns, V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, Senador Almeida Lima. Aliás, quero deixar bem registrado
que aqueles que defendem a adesão terão de discutir mesmo dentro do Partido, porque queremos levar
esse debate para dentro das instâncias de decisão do
Partido, mas quero registrar que não pretendo deixar o
Partido se ele aderir. Vou continuar exercendo o meu
mandato com a liberdade que o povo do Paraná me
concedeu para exercê-lo, defendendo os meus princí-
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pios, trabalhando de acordo com a minha consciência,
defendendo os interesses do Paraná, defendendo os
interesses do Brasil mas dentro dos princípios que me
elegeram para representar o meu Estado. Agora, se o
PDT pretende, de repente, mudar a sua rota e achar que
tudo o que aconteceu até agora pode ser modiﬁcado
assim, ou seja, se o Partido entender que deve fazer,
e ﬁzer, essa adesão, essa coalizão, eu permanecerei
no Partido, mas ﬁcarei combatendo, como sempre ﬁz,
aquilo que entendo que está errado neste País.
Quero fazer um desaﬁo. Se nós, aqueles que defendemos que o Partido deve ﬁcar independente, fora
dessa coalizão e que deve fazer oposição de forma
responsável, defendendo o País, ganharmos dentro
do diretório ou dentro das instâncias do Partido, que
aqueles que assim não pensam também não deixem
o Partido, permaneçam nele, obedecendo ao que for
decidido, como disse o Presidente Carlos Lupi: “Os
Senadores são disciplinados e vão obedecer ao Partido”. Disciplinados, sim, mas não podemos aceitar a
subserviência e nem a corrupção na hora de votar.
Queremos votar de acordo com as nossas consciências e de acordo com as tradições do Partido. E assim faremos e vamos continuar fazendo aqui. Porque
quando leio que o Governo já fala em privatizar quando condenava a privatização outro dia, penso: o que
é que eu vou defender se eu for para a coalizão? Eu
defendo a privatização ou condeno a privatização? Eu
preciso saber!
Agora o Governo dá como prioridade investir nos
aeroportos, nos portos e nas rodovias. Não sei o que
mudou na prioridade do Governo, mas isso não aconteceu nos últimos anos. É só ver o abandono que estava
a infra-estrutura do País. E agora vejo aqui. são R$12
bilhões em rodovias; R$12 bilhões em ferrovias; R$5
bilhões em portos; R$8,7 bilhões para embarcações e
estaleiros, e aí vai. Se esse dinheiro existe agora, não
existia antes? Então, a prioridade mudou. E nós precisamos saber, então, qual é a prioridade verdadeira:
se a da campanha ou se essa que estou vendo nos
jornais de hoje.
Também vejo que, de contradição em contradição, este País vai elegendo as pessoas e perde a
capacidade de cobrar coerência de quem se elegeu.
Lá no Paraná, também não é diferente. O Governador
Requião, que se elegeu agora com 10.400 votos de
diferença na disputa que teve comigo, com a cooptação de todos os prefeitos, praticamente, com exceção
de vinte e poucos prefeitos – foram 337 prefeitos que
foram obrigados a apoiá-lo –, ele dizia lá em 2002:
“Comigo, o pedágio abaixa ou acaba”. O pedágio continuou subindo todo ano. Parece até que é uma coisa
mais ou menos combinada, porque a eleição acabou
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no dia 29 de outubro, o segundo turno, e nós estamos
hoje no dia 29 de novembro. Um mês depois, qual é
a notícia do jornal? O pedágio vai subir de novo. Então, não há compromisso nenhum com aquilo que se
fala na campanha, porque, no debate comigo, ele me
perguntou qual era a minha política para a concessão
de rodovias. E eu disse, claramente, qual era a minha
política. E ele continuou dizendo: “Comigo, o pedágio
abaixa ou acaba”. Quatro anos falando a mesma coisa
e continuou falando. E o pedágio vai subir agora em
dezembro. Ele prometeu construir as famosas “estradas da liberdade”. Vou ﬁcar atento porque quero ver
essas “estradas da liberdade” que foram prometidas
durante a campanha eleitoral.
Penso que está na hora de termos uma legislação
mais rigorosa para impedir que determinados estelionatos eleitorais continuem sendo realizados, praticados
neste País. As pessoas prometem durante a campanha
eleitoral o que elas próprias não acreditam, mas elas
sabem como usar de uma forma eﬁcaz os instrumentos
de comunicação, principalmente programas de televisão que são produzidos. Há candidato que tem quatro
agências de publicidade, como vi nessa campanha.
Então, produz-se um programa bonito de televisão e
as promessas que, para nós que estudamos o assunto, parecem impossíveis de serem realizadas, ﬁcam
parecendo, para a população, factíveis, e ela compra
e vota nessas propostas. E, depois, são esquecidas,
menos de um mês depois das eleições.
No Paraná, o pedágio vai subir de novo. Mais três
praças de pedágio serão instaladas no Paraná, quando ele prometeu, em 2002, acabar com o pedágio. E
prometeu de novo, agora, para mim, na minha frente,
no debate do segundo turno, que com ele não existiria
pedágio. Mas vai aumentar a tarifa e vai aumentar o
número de praças de pedágio.
E isso ﬁca assim mesmo. A população ﬁca indignada, mas, depois, na eleição, vem lá de novo pesquisa
comprada, pesquisa encomendada. E vai induzindo o
eleitorado a votar de uma forma equivocada. E vamos
continuar assistindo, no País, a esse tipo de prática.
Vejo aqui, numa notícia do Paraná, algo que é de
indignar qualquer um, principalmente quem disputou
uma eleição, porque ouvi, na minha frente: “Comigo,
o pedágio abaixa ou acaba”. No entanto, vai subir em
dezembro. “Comigo, as praças de pedágio vão virar
lanchonetes.” Vão continuar as praças de pedágio. Mas
o povo votou na proposta.
E também o Governo do Presidente Lula, que dizia que ia combater fortemente a privatização, agora,
fala em privatizar. É preciso que tenhamos a decência, a dignidade de levantar para o público, chamar a

NOVEMBRO 2006
Novembro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

atenção da população para essas coisas que acontecem durante a campanha e mudam um mês depois,
porque isso não pode continuar prevalecendo em um
País onde a população quer ver as prioridades.
Vi o Senador Efraim Morais chegando agora. Na
semana passada, foi aprovado aqui o benefício natalino
para o Bolsa-Família. Ora, o Bolsa-Família teve uma
imensa participação na eleição do Presidente Lula.
Muitas pessoas que queriam votar em Heloísa Helena, em Geraldo Alckmin diziam: “Alguém do PT veio
aqui e disse que, se eles ganharem, vão acabar com
o Bolsa-Família”. Assim como espalharam no Paraná
que eu ia acabar com o Bolsa-Família, como se eu tivesse esse poder. O Bolsa-Família nem era do Estado.
Espalharam que eu ia acabar com a distribuição do litro de leite para as famílias carentes, quando eu dizia
que não. Apresentei, em 1995, um projeto propondo
isso no Senado. Essa proposta é minha.
Mas, depois que uma mentira é repetida muitas
vezes, ela se torna verdade e, batendo todo dia, num
programa de televisão, não há quem resista. Em relação a um exército de cargos comissionados espalhados pelo Brasil afora, vi no meu Estado o quanto dá
para dispensar esses cargos.
Cheguei à conclusão de que, ganhando a eleição,
eu teria um trabalho danado, porque seriam muitas as
assinaturas a dar para diminuir os cargos comissionados. Eles foram para as ruas em horário de expediente, com bandeira na mão, e muitos obrigados. Eu
passava de carro, e eles diziam: “Olha, eu vou votar
em você, mas sou obrigado a estar aqui, senão eu
perco o meu cargo”.
Essa é uma demonstração de desperdício de dinheiro público neste País. Nas eleições, foram difundidas a enganação e a mentira cada vez mais fortemente. No Paraná, a mentira venceu a verdade; a mentira
contada todos os dias nos bairros mais necessitados,
mais carentes, venceu. Diziam: “Ah, o Osmar vem aí
para acabar com o Bolsa-Família, com o leite e com
o Luz Fraterna!”. Meu Deus do céu, o que eu ia fazer
era ampliar esses programas sociais, mas eu não iria
abrir mão de uma coisa: a geração de empregos. Entre
um litro de leite e uma carteira de trabalho assinada, o
trabalhador ﬁca com a carteira de trabalho, eu tenho
certeza. Eu ia trabalhar para gerar empregos. Eu queria atrair investimentos, o que não acontece no atual
Governo, que espanta os investidores.
Aliás, o Senador Leonel Pavan deveria estar satisfeito, porque os portos de Santa Catarina ganham
investidores do Paraná todos os dias. Os portos estão
crescendo, os catarinenses estão felizes, e o Paraná
perde, perde emprego nos portos, perde emprego na
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cidade de Paranaguá e perde divisas, porque esses
investimentos estão sendo transferidos exatamente
em razão dessa atitude de não apoiar, mas de brigar
com os investidores.
Eu queria, aos poucos, substituir esses programas assistencialistas que não criam oportunidades
por uma solução permanente, que é a carteira de trabalho. Essa visão e a cultura de que não se precisa
trabalhar no País é muito perigosa. Nós precisamos
recriar a cultura do trabalho, e essa luta nós temos de
empreender todos os dias.
Concedo um aparte ao Senador Garibaldi Alves.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Senador Osmar Dias, eu apenas digo a V. Exª que fui
candidato no Rio Grande do Norte disputando com a
Governadora do Estado, que pleiteava a reeleição. Lá
se disse de mim a mesma coisa que disseram de V.
Exª, isto é, que V. Exª acabaria com o Bolsa-Família,
com o programa do leite etc. No Rio Grande do Norte,
foi dita a mesmíssima coisa. Foi algo orquestrado, passou pelo País inteiro, isso foi dito na campanha pelos
candidatos do Governo.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Então, Senador Garibaldi Alves, eu, por isso mesmo, vou trabalhar,
e acho que todos os Senadores que pensam como eu
devem trabalhar também, para acabar com o instituto
da reeleição, porque esse dispositivo da reeleição faz
com que o detentor do mandato abuse da máquina de
forma absurda, use o dinheiro para a autopromoção.
Quero discutir também o papel das tevês educativas, pois a emissora de meu Estado é usada para
propaganda pessoal do Governador o dia inteiro e a
noite inteira, ninguém agüenta mais isso. Vamos ter de
discutir o papel das tevês educativas e a reeleição, que
precisa acabar, porque ela impede realmente a disputa
igual, ela torna desigual a disputa, porque quem está
no Governo e não tem escrúpulos, como aconteceu no
Paraná, usa de forma despudorada a máquina administrativa e os recursos públicos em benefício próprio.
Por isso, Senador Garibaldi Alves, é que eu estou nesta tribuna: para pedir ao meu PDT para analisar essa questão da adesão que está sendo pregada
por alguns dentro do Partido. O Partido, para se ﬁrmar
como legenda neste País, precisa crescer e, para crescer, precisa ﬁcar independente.
Se aderir, vai sumir, vai ser engolido pela máquina do Governo e do Partido que hoje governa o País.
Eu não quero ser aqui o dono da verdade, mas não
posso concordar que o PDT mude tão repentinamente
a sua posição. Quem ﬁcou independente no segundo
turno deveria considerar que a coerência manda ﬁcar
independente agora e atuar em favor do País, defen-
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dendo o Brasil e, por isso mesmo, de forma independente. Adotando essa posição, podemos colaborar até
mais com o Governo Lula, criticando de forma séria
e responsável, como, aliás, nós ﬁzemos aqui durante
quatro anos. Eu nunca ﬁz uma crítica irresponsável
ao Governo Lula. Nunca me aproveitei da crise para
fazer críticas de forma politiqueira. Nada disso. Eu ﬁz
as minhas críticas e quero continuar a fazê-las, mas
não vou, de forma alguma, aceitar ser colocado aqui
para votar a favor de tudo o que o Governo propor se
o PDT resolver, por meio de sua Executiva, participar
dessa coalizão. Continuo defendendo: o PDT não pode
ser incoerente neste momento.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pois não. Ouço
o aparte de V. Exª, Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador
Osmar Dias, parabéns a V. Exª por seu pronunciamento. A posição de V. Exª é igual a minha. O PDT fez
oposição ao Governo Lula durante quase quatro anos,
teve candidato próprio à Presidência da República, não
apoiou Lula no segundo turno. Portanto, a coerência
nos diz que devemos ﬁcar na oposição. O povo nos
mandou para a oposição. O povo elegeu Lula e os partidos que o apoiaram. Ir para o Governo em troca de
Ministérios, com o devido respeito pelos que pensam
diferente de mim, chama-se adesismo. Senador, eu
tenho pregado a concertación. O que é isso? Sentarmos com o Governo e apoiarmos uma agenda mínima
para o País retomar o processo de desenvolvimento e
apoiar tudo o que, no nosso entender, for bom para o
Governo. Senador Osmar Dias, O PDT é de oposição
hoje. Na semana passada, votou-se aqui uma proposta
da oposição de autoria do Senador Efraim Morais, um
décimo terceiro para o Bolsa-Família. A Bancada do
Governo ﬁcou silenciosa. V. Exª sabe quem ocupou esse
microfone para dizer: “Voto contra o décimo terceiro do
Bolsa-Família”? Eu, do PDT, oposicionista. Então, nós
não precisamos integrar o Governo para apoiarmos o
Governo quando for do interesse da Nação. A minha
posição é igual a sua. Parabéns!
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obrigado, Senador Jefferson Péres. Quero dizer que o benefício natalino proposto pelo Senador Efraim Morais
e aqui aprovado teve o apoio do Governo também,
porque o Governo poderia ter pedido veriﬁcação de
quórum, mas não o fez. Portanto, concordou, não
quis se expor, não quis demonstrar que era contra o
benefício natalino.
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Vou encerrar, agradecendo a generosidade da
Senadora Heloísa Helena, que preside a sessão, porque já ultrapassei o tempo que me cabia.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me um aparte, Senador?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Continuo
defendendo a independência do meu Partido, e a independência do meu Partido signiﬁca fazer oposição
da forma responsável que nós ﬁzemos – Senador Jefferson Péres, eu, Senador Cristovam Buarque –, para
que nós possamos continuar merecendo a credibilidade
da população. Foi muito bonito ver, nessas eleições,
que o PDT goza de credibilidade muito grande junto
à população – pelo menos no meu Estado pude ver
que isso acontece.
Portanto, o PDT tem uma credibilidade imensa,
tem uma história que precisa ser preservada. Esse
adesismo agora é perigoso, é preciso respeitar a história do Partido.
Ouço V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Osmar Dias, em primeiro lugar, gostaria de
reiterar a informação sobre a qual ontem conversávamos. Ambos fomos convidados para, amanhã, na Universidade de Caxias do Sul, dialogar sobre os projetos
de cooperativas de V. Exª, do Senador José Fogaça e
meu próprio. Considero importante que avancemos no
diálogo e procuremos chegar a um entendimento sobre as formas cooperativas de produção. V. Exª, como
eu e o Senador José Fogaça, acreditamos que a cooperativa constitui-se uma forma muito saudável não
apenas de gerar riqueza, mas, concomitantemente, de
distribuí-la de forma mais eqüitativa. Com respeito às
preocupações que V. Exª tem em relação ao Programa
Bolsa-Família e às suas preocupações de logo chegarmos a um estágio onde efetivamente possamos ter a
garantia do trabalho para o maior número de pessoas
e nos aproximarmos da condição de pleno emprego,
gostaria de dizer que esse assunto ainda será objeto
de diálogos de grande profundidade que demandariam
mais tempo. De 2 a 4 de novembro último, estive na
Cidade do Cabo, na África do Sul, participando do XI
Congresso da Rede Mundial da Renda Básica. Todos
os estudiosos desse tema têm chegado à conclusão de
que, quando pudermos ter uma renda básica incondicional para todos em uma sociedade, estaremos muito
mais próximos de assegurar a todos o direito de participar da riqueza da Nação, o direito à sobrevivência
e, ao mesmo tempo, o direito de proporcionar meios
de se chegar o mais rapidamente possível à condição
de pleno emprego. Apenas registrarei este assunto,
porque, senão, teríamos de passar a tarde debatendo.
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Mas saliento o meu respeito por suas opiniões aqui
manifestadas, porque elas sempre acabam estimulando
um debate em defesa do interesse público.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador
Eduardo Suplicy, nós concordamos – eu não fui compreendido por V. Exª. Não sou contra o Bolsa-Família.
Apenas penso que, ao lado desse programa, deve haver sempre políticas permanentes. Mas vejo que não
há essa preocupação ou essa prioridade de se criar
oportunidades de emprego e de escola em nosso País.
Pelo menos em meu Estado, não vejo essa questão
como prioridade. Era o que estava pretendendo dizer
se fui mal interpretado por V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V.
Exª não foi mal interpretado. Somente quero dizer-lhe
que a lei que institui a Renda Básica de Cidadania,
já aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente, diz que ela será estabelecida gradualmente,
começando pelos mais necessitados, como o faz o
Bolsa-Família, até que, um dia, haja esse instrumento
que – tenho a convicção – terá um caráter mais permanente, mais progressivo, e que ajudará a economia
a ﬁcar muito mais próxima daquilo que foi o objetivo
expresso por V. Exª: o de estarmos mais próximos do
pleno emprego e da condição de trabalho para todos
os brasileiros que assim desejarem contribuir para o
progresso da Nação.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu só lamento
que o Bolsa-Família não cobre a retribuição da família
de colocar o ﬁlho na escola, porque o Bolsa-Escola tinha
essa qualidade, que foi eliminada pelo Bolsa-Família.
É uma pena que isso não aconteça.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não,
não foi. Aí V. Exª não fala com correção, porque a lei
que nós dois, V. Exª e eu, aprovamos exige, sim. Não
é correta a informação...
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – O Bolsa-Família exige?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É claro que exige.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – E isso está
acontecendo? Está sendo acompanhado?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Está
acontecendo. Se V. Exª examinar o site do Ministério
do Desenvolvimento Social, ali está escrito o local
para onde devem ser enviadas todas as informações
ao Ministério da Educação sobre a presença de 85%
das crianças de cada família beneﬁciada pelo BolsaFamília. Então, não é correta a informação de que se
deixou de exigir. No começo, na expansão do BolsaFamília, houve uma expansão de tal ordem que levou algumas pessoas a indicarem que não se estava
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exigindo. Mas, hoje, o grau de exigência e controle é
considerado muito melhor inclusive do que quando foi
instituído o Bolsa-Escola no País.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu só vou então pedir a V. Exª que faça uma comunicação à CNBB,
porque eu li essa informação num relatório da CNBB.
Se não está correto, a CNBB é que não está com a
informação correta.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador Osmar Dias, V. Exª me permite, a propósito do aparte?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pois não,
Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – É verdade,
no papel exige, sim, mas a experiência tem mostrado
que, na prática, não se cobra muito isso das famílias
que recebem o Bolsa-Família, em primeiro lugar; em
segundo, esse programa não tem porta de saída; não
se faz como no Chile, ﬁxa-se um prazo e se dá capacitação proﬁssional obrigatória a quem o recebe. É
um programa puramente assistencialista, sim, vamos
dizer a verdade.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Foi isso que
a CNBB cobrou no relatório, no qual acreditei e transmiti desta tribuna.
Srª Presidente, agradeço a benevolência de V.
Exª, mas há mais um aparte do Senador Efraim Morais, que vai falar do benefício natalino.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Muito bem,
agradeço a V. Exª. Sinceramente, nunca vi tanta polêmica em torno do que ainda não existe. Aprovamos o
projeto no Senado, mas dizem que ele irá inviabilizar as
ﬁnanças do Governo. Se a Câmara votasse este ano,
o que duvido, porque a base do Governo não vai votar,
só seria pago em dezembro do próximo ano. Como a
matéria será votada no próximo ano, e se aprovada,
evidentemente, só será pago em dezembro de 2008.
E dizem que paralisamos o Governo. Veja o quanto ele
engana pela mídia. Agora, deixe-me apenas ler uma
matéria publicada pela UOL no dia 23/10/06, para ser
mais preciso, às 15h36min. É uma declaração do exMinistro e Deputado Federal Patrus Ananias, que diz
o seguinte, o título é este: “Ministro quer Bolsa-Família maior em 2º Governo Lula”. O jornalista é Ricardo
Amaral. O artigo diz:
Responsável por parte importante da votação
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro
turno, o programa Bolsa-Família deve receber mais
recursos num segundo governo Lula, para aumentar
os valores pagos, embora não haja previsão no Orçamento de 2007.
Isso quem disse foi o Sr. Patrus Ananias, e os irresponsáveis são os políticos que votaram a matéria.
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Então, aqui é constitucional. Um simples candidato
a Deputado aﬁrma que haverá mais recursos para o
Bolsa-Família, que vai aumentar o valor do Bolsa-Família, mas que não tem recursos no Orçamento de
2007. Em meu projeto, eu apresento onde buscar os
recursos, mas o Governo diz que vai recorrer ao STF
contra o benefício do Bolsa-Família. Não entendemos
porque tanta confusão. Esta semana só se falou nisso.
Confesso a V. Exª que ouvi matérias em revistas, na
grande imprensa deste País, ouvi cientistas políticos,
ouvi políticos, principalmente da base do Governo,
todos dizendo que é inconstitucional, mas é justo. É
engraçado: criticam, mas, no ﬁm, dizem que é justo.
O benefício do Bolsa-Família, que signiﬁca dobrar o
salário no mês de dezembro, é inconstitucional, mas
é justo. Têm medo. Apresentei o projeto antes das
eleições. Senador Osmar Dias, não ouvi uma voz sequer da base do Governo dizer que meu projeto era
inconstitucional. Eu não vi nenhum Senador da base
do Governo ter coragem de apresentar emenda contra o meu projeto. Com medo de quê? Por que estava
às vésperas das eleições? Quando o Sr. Patrus Ananias deu aquela declaração faltavam cinco dias para
as eleições. Agora, irresponsáveis são os Senadores,
inclusive, Senadores do PT, do PMDB, que votaram a
matéria, com exceção do Senador Romero Jucá e do
Senador Jefferson Péres, que se posicionaram contra
o projeto. Há, sim, os que têm coragem de se posicionar contra o projeto. Vou aguardar que a Câmara dos
Deputados o aprove. Tenho certeza de que diﬁcilmente
o Supremo irá se pronunciar nessa matéria pela desorganização orçamentária em que vive o País. Quem
tem de decidir são os Senadores e os Deputados. Aliás, os Senadores já decidiram. Espero que os Deputados agora decidam e que tenham coragem, porque
no próximo ano vou começar, já disse... Meu ﬁlho foi
eleito Deputado Federal e estará lá defendendo esse
projeto, que terá de ser votado nominalmente para saber-se quais os Deputados que são contra ou a favor. O
Brasil precisa saber quem é que tem coragem no Parlamento e quem não tem. O Brasil precisa saber quais
os Parlamentares que não se escondem com votação
por Liderança. Lamento essa polêmica toda. Parecia
que o Brasil iria parar por conta de uma proposta de
um Senador. Agora, se o Presidente Lula, o PT ou a
base de Governo está enciumada porque partiu de
um Senador da Oposição, tenho uma proposta. Não
ﬁz uma proposta neste Congresso, Senador, para me
beneﬁciar, mas para atender a 11 milhões de famílias
brasileiras que foram beneﬁciadas pelo Bolsa-Família.
Faço o seguinte: como o próprio Patrus Ananias, que foi
um dos coordenadores dessa área, diz que vai aumen-
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tar o valor do Bolsa-Família, retiro o meu projeto, peço
para ser arquivado, e o Governo manda uma medida
provisória, criando o benefício natalino. Aí quero ir a
essa tribuna parabenizar o Presidente Lula por essa
decisão. Está aí, para mostrar que não quero ser o pai
da criança, não! Quero, isso sim, o benefício natalino
para as famílias mais carentes deste País.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador
Efraim Morais, assumo: votei a favor do seu projeto.
O Governo diz que vai investir R$56 bilhões em infraestrutura, o mesmo Governo que, em quatro anos,
investiu R$13 bilhões; portanto, não vejo risco algum
de o Governo quebrar com R$700 milhões a mais
por ano. Então, quando o Governo diz que é inviável
a aplicação do seu projeto de lei, dá a demonstração
de que não está falando a verdade. Mas o projeto não
lhe pertence mais. V. Exª não pode retirá-lo, porque ele
foi aprovado pelo Senado. Agora, só a Câmara pode
decidir sobre ele.
Mas vou encerrar o meu pronunciamento...
O Senador Sibá Machado deseja um aparte?
Srª Presidente, Senadora Heloísa Helena, o Senador Sibá Machado deseja um aparte, que vai ser
rápido, e logo vou encerrar, porque sei que ultrapassei o tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – Mas concedo o tempo que V. Exª entender
necessário para o seu pronunciamento, já que não se
vai votar nada. Temos que trabalhar!
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito
obrigado!
Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Osmar Dias e Senadora Heloísa Helena.
Daquele dia para cá, o debate tem sido bastante acalorado e imaginava que, até mesmo depois de ter sido
aprovado, e da forma como o foi, já pertencesse à Câmara, portanto o assunto agora é da seara dos Deputados. Mas, quanto ao mérito das questões, gostaria
de colocar também as razões que me ﬁzeram pensar
e agir daquela maneira. Temos, no sistema que convivemos, uma sobra humana. Ninguém sabe o que fazer com metade da população do planeta. A economia
mundial, hoje, não considera essas pessoas. Se observarmos a Constituição brasileira, veriﬁcaremos que ela
determina que todas as pessoas, em idade oﬁcial de
trabalho, deveriam adquirir um posto de trabalho cujo
vencimento deveria estar, no mínimo, compatível com
a escolaridade, garantia mínima de condições de vida.
Mas sabemos que isso não é verdade; isso não existe.
A economia tem vida própria. Por mais que tenhamos
legislações e que todos tenhamos vontade de que ela
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seja diferente, ela não o é. Ela é tratada da maneira
como existe. Portanto, para esse setor da sociedade,
que não tinha sequer um pedaço de pão para comer,
criou-se o Bolsa-Família, que, como todos os outros
programas sociais anteriores a ele, pensa ser condição mínima para a existência do ser humano que ele
tenha condições de levar para a sua casa um pedaço
de pão para dar a seus ﬁlhos. Foi, sim, colocada uma
série de outras condicionantes que, infelizmente... É
verdadeira a preocupação do Senador Jefferson Péres.
Temos um conjunto de ﬁscalização para que o programa
seja executado na sua plenitude, mas sabemos que há
ainda muitas falhas na sua execução. V. Exª foi Governador de Estado – por muito pouco agora não governa
pela segunda vez – e sabe que, entre administrar um
orçamento, estabelecer as prioridades, enfrentar as
diﬁculdades e a vontade pessoal do governante, há
um fosso. Em relação à proposta que cria o benefício
natalino, sabemos que, antes de concedê-lo, precisaremos estender o programa para atender a milhares,
talvez a milhões de famílias que não estão recebendo
nem essa primeira parte do programa, que já atende
a um número razoável de nove milhões de famílias. É
um direito? É. Mas se poderia ter muito mais do que
isto: se poderia ter acesso ao emprego formal, à carteira assinada, a um salário mínimo, a um salário maior
do que o salário mínimo para sua família, a uma condição de trabalho digno. No entanto, todos sabemos
das diﬁculdades, e não se resolve isso por decreto;
não adianta ter legislação dizendo que é para pagar
quando sabemos que há famílias que nem o Bolsa-Família ainda recebem. Então, estender o Bolsa-Família a
100% das famílias que hoje passam necessidade seria
uma prioridade de Governo ou de qualquer governo.
E tenho absoluta certeza de que esse pensamento é
o pensamento de todos nós. Ouvi o Senador Jefferson Péres – respeito a todos nesta Casa, mas aprendi a admirá-lo –, em um debate sobre salário mínimo
e sobre a questão da Previdência, em que S. Exª foi
muito enfático. Diferente do que pode pensar o eleitor
de Jefferson Péres, antes de tudo é preciso pensar na
preocupação da governabilidade e da ação concreta.
Eu ouvi isso dele aqui, e ele foi muito forte ao dizer:
“Colocar apenas para se dar bem com seu eleitor não
é um ato que se pode fazer, mas muito mais do que
isso é ter a responsabilidade com a Nação”. Então,
nesse caso, não é porque estamos aqui considerando
se a idéia partiu do Senador Efraim Morais; se a idéia
foi votada da forma que foi; se o Governo deixou – e
todos nós aqui deixamos –, por uma maneira ou por
outra, de apresentar as emendas ou coisa parecida;
mas pelo fato de o projeto, em primeiro lugar – e na
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essência foi dito aqui –, ser inconstitucional, já que a
origem da despesa foi gerada na Casa Legislativa, e
não no Executivo; segundo, do ponto de vista da ação,
digo para V. Exª que – e falo por minha Bancada e,
naquilo que eu puder, pelo próprio Governo – ainda
temos cerca de três a quatro milhões de famílias que
estão atrás daqueles que hoje estão sendo beneﬁciados pelo Bolsa-Família. Então, ao invés de se ter um
investimento de R$700 milhões para o auxílio natalino,
poderíamos avançar nesses três milhões de famílias
que não recebem e, no futuro, quem sabe, atender a
100% da escolaridade e também a concessão de outros auxílios que essas famílias tanto precisam. Mas
parabenizo V. Exª pela preocupação que traz a esta
Casa e me solidarizo com V. Exª nesse ponto.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Está bem,
Senador Sibá Machado, só para corrigir uma parte da
sua fala: por 0,18% dos votos do Paraná eu não fui
eleito Governador, mas se a população quiser, ali na
frente, voltamos a marcar esse encontro.
Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Eu serei
breve. Apenas um esclarecimento, Senador Sibá Machado: para a tristeza dos paranaenses, S. Exª não
foi governador, mas iria governar o Paraná pela primeira vez...
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Exatamente.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Tristeza do
povo do Paraná... Mas V. Exª falou e pediria até... Foi
o Alvaro que governou.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – É o irmão
mais velho que foi.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª, Senador Sibá Machado, falou em sobra humana. Eu
lhe pediria retiﬁcar o termo porque é discriminatório.
Sei que não é do espírito de V. Exª, que foi apenas o
contexto, mas como os Anais da Casa ﬁcam aí e, eu
sabendo... Veja o tanto que me preocupo com V. Exª.
Agora, Senador...
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Permitame acatar as duas correções, Senador Osmar Dias.
Primeiro, eu imaginei que V. Exª já tinha governado o
Estado do Paraná. Mas também aceito a proposta de
correção da frase, que foi no calor da fala, realmente
não queria tratar dessa maneira. Longe de mim tratar
a população da maneira como saiu expresso nas minhas palavras.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Mas, Senador
Osmar Dias, de maneira objetiva, o que me estranha
nisso, o que me deixa estarrecido é o Presidente Lula
ir para à Federação das Indústrias se queixar de um
projeto democrático do Senador Efraim Morais, com
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o qual Sua Excelência pode concordar ou não. Mas
o Senador Efraim Morais tem o direito de... Agora, o
Presidente Lula devia ter dado um pito na sua Bancada
que não vetou, (...) que não levantou questionamento
sobre presença. Nós votamos por acordo. Na hora em
que Senador Efraim Morais começou a discutir o projeto, parece que haviam jogado uma bomba de efeito
moral neste plenário, aquela com que ele conviveu
nas passeatas: era o PT correndo aqui para sair do
plenário. Então, se alguém tem culpa disso, a culpa
original é do Partido do Presidente da República. Não
tem ele autoridade para dar pito nem para reclamar
de ninguém neste Congresso, se o Congresso que o
representa aqui não se mostrou contra, naturalmente
achando que as promessas do próprio Presidente fossem sinceras na campanha e não quisesse contrariálo. Muito obrigado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Concordo com
V. Exª, Senador Heráclito Fortes, porque poderia ter
havido aqui a votação contrária da Base do Governo ou
até o levantamento de presença, o que não houve.
Mas encerro, Srª Presidente, pedindo ao meu
PDT, ao nosso PDT, reﬂexão e coerência neste momento, para não ser engolido logo ali à frente. Os erros cometidos nessa eleição nós já estamos pagando,
bem como apagando da nossa memória. Assim, não
queremos que outros equívocos possam fazer com
que um Partido que está limpo, pronto para crescer
em todo o País, com projetos muito importantes para
os Estados e para o País, possa ser engolido por um
equívoco de uma decisão que venha a ser tomada
açodadamente, promovendo-se uma adesão em um
momento inoportuno.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Osmar Dias.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Garibaldi Alves Filho. Enquanto S. Exª não sobe à
tribuna, falará, pela ordem, o Senador Flexa Ribeiro.
Tem a palavra V. Exª, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senadora Heloísa Helena, para mim, é uma satisfação vê-la presidindo esta
sessão do Senado e poder anunciar a presença aqui
de vários estudantes do Estado do Pará, que vieram
até aqui para conhecer o funcionamento do Congresso Nacional e do Senado Federal, juntamente com a
professora Rosana. São alunos que vieram fazer as
provas da UnB e tiveram oportunidade de conhecer o
Congresso Nacional.
Quero parabenizar a todos eles e mostrar como
esta Casa legislativa trabalha em função do futuro do
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Brasil, que é representado por eles que aqui estão,
neste instante.
Era isso que tinha a registrar.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P–SOL
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Flexa Ribeiro. Também saúdo a moçada.
Quando o Senador Flexa Ribeiro falou em como
o Congresso trabalha pelo País, eu quase complementei, dizendo “mais ou menos, às vezes”.
Quero saudar a todos e ao Senador Flexa Ribeiro.
Concedo a palavra o Senador Leonel Pavan,
pela ordem. Depois, falará o Senador Sibá Machado.
Claro que os dois devem falar rapidamente, porque o
Senador Garibaldi Alves Filho estava aqui esperando
há bastante tempo.
Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Queria apenas dar conhecimento, Srª Presidente, do e-mail de um empresário
do Rio Grande do Sul, dono da empresa Geremia, que
atua há vinte e cinco anos na fabricação de equipamentos para extração de petróleo.
Ele chama a atenção para o fato de que um ﬁscal
do INSS visitou a empresa e entendeu que as bolsas
de estudo que ela está dando para alguns funcionários
são um salário indireto, e está cobrando R$26 mil para
a Previdência. A empresa está pagando estudos para
alguns funcionários. E o ﬁscal da Previdência diz que
essa complementação que alguns estão recebendo
todos os outros têm o mesmo direito. E está cobrando
uma diferença da Previdência de R$26 mil.
Há uma lei aprovada no Senado Federal isentando de qualquer tributo federal social as empresas que
oferecerem estudos a seus funcionários.
Deixo, portanto registrado esse e-mail da empresa
Geremia, do Rio Grande do Sul, e também o nosso protesto pela atuação do ﬁscal em querer autuar a empresa
por prestar um grande serviço à educação do País.
Quero deixar registrado nos Anais desta Casa o
e-mail enviado pela empresa Geremia, do Rio Grande
do Sul, ao tempo em que passo ao Senador Paulo Paim
para que tome conhecimento desse relatório.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves Filho, pelo tempo que entender necessário ao seu
pronunciamento.
Depois, pela ordem, estão inscritos os Senadores
Efraim Morais, Romero Jucá, Heráclito Fortes, Arthur
Virgílio. Depois do Senador Garibaldi Alves Filho, estamos intercalando os oradores com os Senadores ou
pela Liderança ou por comunicação inadiável.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Srª Presidente, gostaria que registrasse o pedido pela Liderança do Governo quando for o momento para eu me
expressar. Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – Com a palavra o Senador Garibaldi Alves Filho, pelo tempo que entender necessário ao seu pronunciamento.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Heloísa Helena, vou procurar ser o mais breve possível, a despeito da generosidade de V. Exª, porque sei que existem outros oradores
que desejam ocupar a tribuna nesta tarde.
Venho falar a respeito de um tema que tem sido
muito debatido, não apenas durante a fase eleitoral,
mas também após o período eleitoral. Esse tema tem
sido debatido, porque a educação do nosso País precisa encontrar alternativa para oferecer um ensino de
qualidade aos seus alunos.
É indiscutível, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que alcançamos um índice admirável de presença dos alunos na escola fundamental. Na verdade,
em termos de universalização do ensino fundamental,
estamos perto de atingir seu ideal. O desaﬁo, agora,
é a qualidade do ensino. Aliás, não é um desaﬁo de
agora, mas um desaﬁo de todos os tempos, de todos
os sistemas de educação.
Como não procurar a qualidade do ensino? A
educação, por si só, tem um compromisso com essa
qualidade. De nada adianta apresentarmos aqueles
índices massiﬁcantes que dizem respeito à presença
dos alunos na escola, se esses alunos, ao deixarem
a escola, não passam em nenhum teste de admissão
a um emprego, em nenhum teste de vestibular.
Desse modo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso encarar com muita seriedade o problema
da educação. Uma das iniciativas mais louváveis adotadas neste País foi a chamada educação de tempo
integral. O ex-Governador, o saudoso líder e Presidente
do PDT, Leonel Brizola, quando Governador da Gua-
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nabara, cuidou de construir os CIEPs, que levaram a
chamada educação de tempo integral a vários bairros,
a várias áreas do Rio de Janeiro. Depois, vimos certa semelhança na iniciativa do Presidente Fernando
Collor, com a construção dos CAICs.
Mas o certo, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que não temos uma avaliação correta, uma
avaliação de vida do que signiﬁcou, até agora, essa
educação de tempo integral, e faltam-me aqui – confesso – dados de outros países que têm adotado essa
experiência, para que possa cotejar, comparar a educação de tempo integral no Brasil e a educação de
tempo integral em outros países.
No Senado da República, o Senador Marcos
Guerra apresentou o Projeto de Lei de nº 234, de 2006,
alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para
instituir a jornada de tempo integral no ensino fundamental, no prazo de cinco anos, discutido e votado, nos
termos do art. 58, §2º, da Constituição Federal, pela
Comissão de Educação, conforme anúncio publicado
no Diário do Senado Federal.
Aprovado esse projeto de caráter terminativo,
de autoria do Senador Marcos Guerra, que determina
a jornada do ensino fundamental em tempo integral
– ou seja, os alunos do ensino fundamental passarão
a permanecer por oito horas diárias na escola –, alguns
Senadores tiveram a iniciativa de recorrer dessa decisão e estão pedindo que a matéria seja discutida na
Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa.
Entre os autores desse requerimento, estou eu,
Sr. Presidente, porque acho que uma iniciativa como
essa precisa ser devidamente discutida, senão será
mais um malogro, mais uma decepção, mais um retrocesso, e a educação do nosso País não poderia
suportar isso.
Essa proposta do Senador Marcos Guerra vai
nos dar a oportunidade de discutir o assunto. Não sei
por que a discussão seria na Comissão de Assuntos
Econômicos, mas deve ser porque a matéria foi decidida em caráter terminativo naquela Comissão.
O Senador Jefferson Péres poderia me socorrer. Penso que a discussão se daria na Comissão de
Educação, não?
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Não estou
bem a par do assunto. Creio que a Comissão de Educação examinará o mérito; e a Comissão de Assuntos
Econômicos, o impacto ﬁnanceiro.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Permita-me acrescentar que a Comissão de Educação o aprovou em caráter terminativo. Tendo-o aprova-
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do em caráter terminativo, só restaria apelar, recorrer
para outra Comissão.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Só se da
Comissão de Educação viesse para o plenário, e, aqui,
alguém requeresse o retorno, para ser apreciado pela
Comissão de Assuntos Econômicos. Não foi isso o que
aconteceu? Talvez, tenha sido isso.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Os Senadores estão recorrendo ao Plenário contra
a apreciação terminativa do projeto de lei, para que
a matéria seja discutida na Comissão de Assuntos
Econômicos.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – É um recurso cabível, previsto regimentalmente. Os Senadores
requerentes entendem que não basta a apreciação
pela Comissão de Educação, que é preciso que a CAE
avalie também o impacto ﬁnanceiro.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Os aspectos econômicos e ﬁnanceiros. Obrigado,
Senador Jefferson Péres.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Ouço o aparte do Líder do Governo, Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador Garibaldi Alves Filho, exatamente na direção do aparte do
Senador Jefferson Péres, quero dizer que a ﬁnalidade
do requerimento é que se discuta também na Comissão
de Assuntos Econômicos todo o impacto dessa decisão
e a forma como ela será implementada. Isso é natural. Hoje, por exemplo, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, havia um projeto terminativo que
deﬁnia a possibilidade de aumento de capital externo
nas companhias de aviação. Era um projeto terminativo na CCJ. Eu disse que votaria favoravelmente, mas
que apresentaria um recurso para que o projeto fosse
também para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Uma matéria dessa envergadura, no contexto e na
conjuntura em que estamos vivendo hoje, efetivamente
tem de passar por uma discussão econômica sobre o
aporte de capital internacional nas companhias aéreas
brasileiras. Da mesma forma, louvo esse procedimento.
Creio que a matéria é meritória. Somos favoráveis ao
ensino, não resta dúvida. Mas é preciso discutir como
as prefeituras vão fazer essa implantação ao longo
dos anos, porque há uma Lei de Responsabilidade
Fiscal, que os prefeitos não podem descumprir. Além
disso, a capacidade física da maioria dos Municípios
está quase esgotada, tendo de construir escolas para
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aumentar o atendimento a uma demanda que se dá,
hoje, dentro de um determinado modelo. Amanhã, ao
ser duplicada a necessidade de salas de aula, teremos
de duplicar também a estrutura física, a estrutura de
pessoal e tudo o mais. Será um impacto astronômico
na atuação, principalmente, dos Municípios. Portanto,
considero extremamente importante essa discussão.
Quero louvar V. Exª por sua posição.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Agradeço a V. Exª, Senador Romero Jucá.
Entendi também que, em uma iniciava como essa,
além de discutir o mérito – e, nesse caso, o mérito é
indiscutível –, é preciso apreciar os aspectos econômicos, porque, de qualquer maneira, haverá necessidade
de investimentos em educação.
Para ser mais objetivo, a despeito da generosidade da Srª Presidente, Senadora Heloísa Helena, quero
dizer que, nessa discussão, darei uma contribuição
que não é minha.
Não sou educador, para revestir minha contribuição de um caráter técnico, mas vou dar a contribuição
de professores do meu Estado que consideram que a
educação em tempo integral deveria ser o “programa
do aluno integral”. O que quer dizer isso? Em vez desse
investimento que o Governo não pode fazer – essa é a
verdade –, aqueles alunos que estão marcando passo,
que estão repetindo ano, que estão fugindo da escola
seriam aqueles que passariam pelo chamado tempo
da escola integral, aquela reserva que a escola tem
para dar àquele aluno que está tendo um aproveitamento insuﬁciente. Os outros iriam adiante até que o
País pudesse fazer as escolas.
Pois não, Senador Romero Jucá, concedo-lhe
o aparte.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senador
Garibaldi Alves Filho, desculpe abusar da sua fala,
mas V. Exª tocou num ponto que, nesta semana, em
reunião com Prefeitos preocupados com essa questão,
eu abordei e que considero necessário seja discutido.
No momento de tecnologia em que vivemos, educação
integral não é horário integral em escola, não é conﬁnamento. Pelo contrário, com TV digital, com interatividade, com uma série de mecanismos que hoje estão
disponíveis – e estarão cada vez mais –, essa discussão
de conteúdo tem de ser feita. O que é educação integral? É manter a criança oito horas na escola? Talvez,
não seja isso. Talvez, o conﬁnamento físico não seja
mais o caminho. Há um horário de escola e um horário de educação complementar em outras atividades,
em outros locais. Tudo isso tem de ser discutido. Pen-
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so que não se trata apenas de aumentar o tempo de
permanência na escola. Aumentar o tempo de permanência na escola, talvez, seja a solução mais medieval
de todas; é a do conﬁnamento, a de manter a criança na escola, quando, na verdade, poderia ser criada
alternativa, até porque – participei de uma discussão
sobre esse tema durante a campanha política e acho
que a escola tem de discutir isso – a escola não pode
ﬁcar chata para o aluno. A escola não acompanhou a
evolução do aluno e da informação que há atualmente
no mundo contemporâneo. A escola atual é careta. E
o aluno ﬁca procurando forma de não ir para escola,
porque ela não é atrativa. Então, se ela não é atrativa
com cinco horas, será que ela vai ser atrativa com oito
horas? Temos de procurar outros caminhos. Creio que
essa é uma discussão importante e que temos de ter
criatividade, não apenas para dobrar o tempo na escola, mas para criar mecanismos para ampliar o nível de
educação e de formação e para que a educação – e
não a permanência na escola – seja integral.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Senador Romero Jucá, estou gostando da linguagem, da modernidade, da linguagem moderna que V.
Exª está usando, inclusive o “careta”. Já sei que V. Exª
anda convivendo muito com os mais jovens. Aliás, V.
Exª ainda é jovem.
Ouço o aparte do Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Garibaldi Alves, V. Exª traz à tribuna um assunto que reputo
da maior importância, que é o tema da educação. O
nobre Senador Marcos Guerra apresentou um projeto que foi aprovado por unanimidade na Comissão de
Justiça, determinando que a educação fundamental
ocorresse em tempo integral, com oito horas por dia;
inclusive, uma parte, como o próprio Senador Romero Jucá disse, estaria não apenas voltada à educação
do cidadão, mas à sua formação nas áreas da cultura,
do esporte, do lazer. Ou seja, não se trata apenas do
conteúdo da informação do aluno. O que é importante
– e este País terá de tomar isso como prioridade não
somente no discurso, mas na prática – é a qualidade
da educação. O Senador Romero Jucá disse, com
muita propriedade, que não seria necessário manter o
aluno conﬁnado na escola durante muitas horas. Basta
que haja a melhoria da qualidade do ensino e não da
quantidade do alunado, que é sempre o preocupante
nas estatísticas. V. Exª, acredito, propõe que o projeto
retorne às Comissões, no caso, à Comissão de Assuntos Econômicos, para que seja mais bem discutido e
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para que não seja, como é terminativo, encaminhado
à Câmara Federal. É isso que V. Exª propõe?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– É exatamente isso. E adianto a V. Exª, para que não
digam que nossa iniciativa é protelatória – inclusive,
é encabeçada pelo Senador Pedro Simon, mas eu e
outros Senadores também a assinamos –, que será
dado um prazo de cinco anos para a implantação desse sistema. Se chegássemos a um consenso sobre
como isso deveria ser implantado, poderíamos até dar
um prazo menor, quem sabe. O problema é termos a
segurança de que vamos fazer um investimento consistente, Senador Flexa Ribeiro. V. Exª pode continuar,
de acordo com a orientação da Srª Presidente.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª manifestou, de forma bem explicativa, sua preocupação,
que é a de todos nós. Mas temos de reconhecer o
mérito do projeto do Senador Marcos Guerra, que é
de fundamental importância para o futuro do País e
para o futuro desta juventude. Temos de começar. A
colocação em discussão dessa proposta, por parte do
Senador Marcos Guerra, vai fazer com que, como V.
Exª diz, em prazo talvez menor do que o proposto por
S. Exª, possa ser implementada a alteração do tempo
de manutenção do aluno nas escolas.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Concedo o aparte, com muita honra, ao Senador
Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador
Garibaldi Alves Filho, parabéns por ter trazido esse
tema relevante para este plenário! É um tema que deveria ser de preocupação permanente do Congresso
Nacional e da sociedade brasileira. Não tenho fórmula
mágica para o País, mas tenho a certeza de que o salto
de qualidade que o País terá de dar nos próximos anos
passa necessariamente por uma revolução educacional. São vários fatores, mas é claro que a revolução
educacional é indispensável. Senador Garibaldi Alves
Filho, todas as vezes que leio sobre a Coréia do Sul,
eu babo de inveja. É um país sem recursos naturais,
sem nada, mas fez isto: toda a população coreana está
alfabetizada, todos os jovens entre 15 e 17 anos estão
no ensino médio, e 80% daqueles entre 18 e 23 anos
estão cursando escolas de ensino superior. Por isso,
esse país dá banho em nós, em toda América Latina,
e em tudo, em IDH, em índice de qualidade de vida,
em tudo, porque eles ﬁzeram o que nós não conseguimos ainda fazer. Portanto, é importante que V. Exª
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traga esse assunto para debate. Oxalá este debate,
repito, torne-se permanente nesta Casa!
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Agradeço ao Senador Jefferson Péres e digo a S. Exª
– o que acredito que S. Exª sabe muito bem – que, das
crianças que iniciam a escola, apenas 57% chegam ao
ﬁnal do ensino fundamental no Brasil. Dois terços dos
eleitores que votaram na última eleição não completaram o ensino fundamental. Na faixa de 15 a 25 anos,
37% ainda não completaram o ensino fundamental,
ou seja, não possuem condições de ocupar os postos
de trabalho disponíveis.
Portanto, Srª Presidente, ao encerrar, agradeçolhe a tolerância e registro minha preocupação com esse
desaﬁo e a certeza de que faremos um grande debate
na Comissão de Assuntos Econômicos, o qual poderia
também se estender à Comissão de Educação.
Gostaria ainda de registrar a presença em plenário da Senadora eleita pelo Rio Grande do Norte, da
Coligação Vontade Popular, entre o PMDB e o PFL, a
Senadora Rosalba Ciarlini. Por sinal, Srª Presidente,
ela começou a campanha comigo. Diziam que eu iria
ganhar a eleição com folga e que ela teria muitas diﬁculdades. Ela terminou eleita Senadora, e eu terminei
não ganhando a eleição.
Srª Presidente, não vamos, de maneira alguma,
deixar de reconhecer que as mulheres estão avançando no processo político. E a prova disso é a vitória da Senadora Rosalba Ciarlini, que está aqui entre
nós. É Senadora pelo PFL – dentro dessa Coligação
–, presidido pelo Senador José Agripino e que tem a
participação do Senador Efraim Morais.
Concedo um aparte ao Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Garibaldi Alves Filho, para fazer justiça, eu não poderia
me calar quando V. Exª, elegantemente, referiu-se à
presença da Senadora eleita Rosalba Ciarlini com a
humildade que lhe é peculiar, fazendo a declaração para
o Brasil inteiro ouvir. Estamos sendo ouvidos pelos que
estão no plenário do Senado e pelos que nos assistem pela TV Senado. V. Exª, com toda humildade, diz
– veja como são as coisas: “No começo da campanha,
acreditavam que a Senadora Rosalba não ganharia a
eleição e que eu seria eleito; no ﬁm, ela foi eleita, e eu
não ganhei a eleição”. Eu, como Presidente do PFL do
meu Estado, preciso fazer justiça a V. Exª. Ela foi eleita pelos votos que V. Exª recomendou. É claro que foi
uma heroína na campanha, saiu de quase zero para
a vitória, em uma campanha bonita, ao lado de V. Exª,
ao meu lado, ao lado dos companheiros da Coligação
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Vontade Popular. Ela foi eleita por seu valor e pelos
votos que V. Exª recomendou, conseguindo fazer com
que ela aqui chegasse, nossa colega, Senadora da
República, representando o povo do Rio Grande do
Norte. Agradeço a V. Exª.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Agradeço-lhe, Senador José Agripino. O reconhecimento de V. Exª é absolutamente verdadeiro, foi o que
se passou em nosso Estado. E o Senado vai ter uma
grande representante na Senadora Rosalba Ciarlini.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – Agradeço a V. Exª, e também saúdo a Senadora Rosalba Ciarlini.
Como estamos intercalando oradores inscritos
para comunicação inadiável, líderes devidamente inscritos e oradores inscritos, concedo a palavra, agora,
para uma comunicação inadiável, ao Senador Efraim
Morais.
Com a palavra V. Exª, Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Exmª Srª Presidente desta sessão, Senadora Heloísa
Helena, da mesma forma, Senador Garibaldi Alves
Filho, saúdo a presença neste plenário da Senadora
Rosalba Ciarlini, do nosso querido Estado vizinho, o
Rio Grande do Norte. Tenho certeza de que aquela
população fez uma brilhante escolha ao trazer V. Exª,
Senadora Rosalba Ciarlini, para representar o povo
potiguar nesta Casa.
A Senadora é natural de Mossoró, que tem como
padroeira a minha Santa Luzia. Nossa Santa Luzia,
que, em 13 de dezembro agora, tem a sua data comemorada.
Sr. Presidente, quero registrar nesta tarde uma
nota publicada no site do jornalista Cláudio Humberto,
sob o título: “Amorim desrespeita Paes e irrita o PMDB.”
Evidentemente que aqui não vai nenhuma defesa ao
PMDB, até porque sou do PFL, mas faço esse registro
em função do desrespeito com a ﬁgura do ex-deputado, ex-presidente da Câmara dos Deputados, esse
grande companheiro nordestino, lá do nosso Ceará,
Paes de Andrade.
Segundo Cláudio Humberto:
O poder subiu à cabeça do Ministro Celso
Amorim (das Relações Exteriores), diplomata
que construiu uma reputação – entre colegas
e na condução da política externa brasileira –
marcada por atitudes covardes e hesitantes.
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Sua “valentia” se expressa apenas contra subordinados. Assim, embalado pela possibilidade de continuar no cargo no segundo
governo Lula, ele tratou com grosseria o embaixador do Brasil em Lisboa, ex-deputado
Paes de Andrade, 79, presidente de honra do
PMDB, cuja história política e pessoal se confunde com a própria luta contra o autoritarismo
no País. Dispensado por telefone, com arrogância e desrespeito, Paes ganhou a imediata
solidariedade de seu partido, especialmente do
presidente do Senado, Renan Calheiros, e arranhou o cartaz do próprio chanceler no Palácio
do Planalto. O PMDB deve apresentar queixa
formal ao presidente Lula. Em carta, o embaixador Paes de Andrade relata a desagradável
conversa telefônica em que Amorim deixou de
lado, digamos, a diplomacia, e escorregou em
um comportamento político rastaquera.
Passo exatamente a ler na íntegra a carta do
embaixador, ex-Presidente da Câmara dos Deputados,
Paes de Andrade. Diz a carta:
Sinto-me no dever indeclinável de desmentir a matéria publicada pela jornalista
Rosângela Bittar no jornal O Valor, no dia
24/11/2006, por ser falsa, inverídica. Não dei
nenhuma declaração a qualquer líder político
do Brasil e de Portugal. As informações chegadas ao jornal O Valor são, portanto, falsas.
Diálogo entre Paes de Andrade e o chanceler Celso Amorim: o chanceler telefonou-me
para encaminhar o pedido de agrément dirigido
à chancelaria de Portugal.
Diálogo grosseiro, desrespeitoso, no mesmo tom com que afastou o embaixador Roberto Abdenur, ex-secretário-geral do Itamaraty,
quando esse mesmo Celso Amorim ocupava o cargo de chanceler no governo Itamar
Franco. Nesta operação, a imprensa registra,
não faltou o ultraje. Feito o comunicado, eu
disse: “Mas não estou entendendo, Ministro.
Um pedido de agrément, quando o presidente
Lula nem sequer me comunicou nada. Vossa
Excelência sabe que, como presidente eleito
em 1994 e hoje como presidente de honra do
PMDB, ﬁquei no palanque do presidente Lula
durante 13 anos.
A instância da solicitação de um agrément
é prerrogativa constitucional do presidente da

Quinta-feira 30

561

36241

República. Nada recebi, nenhuma instrução
do presidente e, por isso, aguardo que seja
oﬁcializada a comunicação. Chanceler, não
sou seu embaixador. Sou embaixador pela
vontade e decisão do senhor presidente da
República.” No entanto, já estava oﬁcializando junto à chancelaria portuguesa a entrega
do pedido do agrément. Na mesma hora, o
presidente do Senado, Renan Calheiros, me
telefona e pede para que eu suste a formalização do processo porque estava convocada uma reunião pelo presidente Lula, à qual
compareceriam Eunício Oliveira [Deputado],
José Sarney [Senador], Paes de Andrade e o
próprio presidente do Senado.
Nesta reunião, o presidente comunicaria
a sua decisão, já que é instância terminativa
e constitucional.
Celso Amorim, ríspido, lacônico [disse]:
“Cumpra a missão que estou lhe colocando nas mãos. O senhor está sendo substituído pelo embaixador Celso Marcos Vieira
de Souza”.
Desligamos os telefones. Causou-me
estranheza o ultimato, até porque em todas
as conferências que ﬁz, em Portugal e no
Brasil, em livros publicados, sempre citava
o pensamento do chanceler Celso Amorim.
Ademais, Celso Amorim continua ainda ﬁliado ao PMDB. Foi militante do partido até nas
últimas eleições. Por isso mesmo deveria
tratar com respeito o presidente de honra do
seu partido.
O chanceler Celso Amorim, açodado,
não espera decisão do presidente da República, passa por cima do embaixador Paes de
Andrade, que ainda está no posto, e recorre
à chancelaria portuguesa, solicitando a concessão do agrément. Nada mais violento e
desrespeitoso do que, nestas circunstâncias,
recorrer ao ato extremo.
Aguardo que o jornal O Valor, sempre
ético, acolha o desmentido que apresento, por
não aceitar as inverdades e por ser imperativo
o restabelecimento dos fatos ocorridos.
Atenciosamente, – Antonio Paes de
Andrade, Embaixador
Srª Presidente, faço esse registro, primeiro, pela
amizade que, graças a Deus, tenho e gozo com o meu
ex-colega da Câmara dos Deputados, o Deputado Paes
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de Andrade e hoje Embaixador de Portugal. É um grande brasileiro, polêmico, mas destemido, um homem que,
com muita coragem, enfrentou a revolução e dedicouse ao Estado do Ceará, em defesa de seu povo e de
sua gente. Pelo carinho e pelo respeito que tenho ao
Deputado Paes de Andrade, faço esse registro para
que o Brasil tome conhecimento da forma, segundo o
próprio Embaixador, desrespeitosa.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador
Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Tem a
palavra V. Exª.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Entendo
que V. Exª esteja falando como amigo. O ex-Deputado
Paes de Andrade tem um belo histórico político de vida,
é um homem que merece todo respeito, mas tenha
a santa paciência, ele não é da carreira e há quatro
anos está como Embaixador do Brasil em Portugal. É
muito bom que se faça rodízio, em primeiro lugar. Ele
está sendo substituído por um Diplomata de carreira,
e é muito salutar para o País que políticos deixem de
ocupar Embaixadas no exterior e sejam substituídos
por Diplomatas de carreira. Não sei se a forma como
ele recebeu a comunicação foi deselegante, mas o
Itamaraty está certíssimo, assim como o Presidente
da República. Tenha a santa paciência.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Respeito a
posição de V. Exª, mas acho que essa forma grosseira
com que o Chanceler se dirigiu ao Embaixador Paes
de Andrade, exonerando-o por telefone, sem respeitar
o próprio Paes de Andrade. Essa competência caberia,
no bom relacionamento que existe até entre o partido
do próprio Embaixador... É esse tipo de prepotência
que não constrói.
Quanto à questão legal, Senador Jefferson Péres,
não discuto. Estou aqui registrando uma carta emitida
pelo Deputado...
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Demitir por
telefone é do estilo deste Governo.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – V. Exª completa exatamente e não me deixa concluir meu pensamento com o que disse V. Exª. É o estilo do Governo
demitir pessoas por telefone. Desta vez, foi pior porque
não foi nem o Presidente, foi o próprio Chanceler.
Ouço os apartes do Senadores Wellington Salgado de Oliveira, Jorge Bornhausen e, depois, José
Agripino.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Senador Efraim Morais, pelo que consta, para
que alguém seja aprovado para uma Embaixada, seu
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nome tem de ser aprovado, primeiro, na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional e depois, nesta
Casa, não é isso?
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Perfeito.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Esse substituto já foi aprovado na Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Casa?
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Não me
consta.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Então, não existe substituto. Então, não existe
substituto. Existe ou não, Senador?
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Quero deixar claro que minha presença na tribuna é um ato de
solidariedade e respeito pelo cidadão Paes de Andrade.
As questões técnica e política são de competência do
Governo, desta Casa e do PMDB, principalmente.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Então, não houve aprovação do próximo Embaixador.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Desconheço que haja algum comunicado a esta Casa.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Então, não existe substituto.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Não sei
se a Presidente tem conhecimento da indicação do
novo embaixador.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – Até o momento, não há registros sobre o fato.
É evidente que, nem sempre, as coisas que acontecem
neste Governo estão sob o respaldo da legislação em
vigor no País ou sob a ordem jurídica vigente.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço
mais essa informação de V. Exª.
O Sr. Wellington Salgado (PMDB – MG) – Entendo que estamos vivendo um momento em que o
Presidente quer um acordo total. Acho que isso não vai
acontecer porque tem de passar por esta Casa para
ser aprovado. Os próximos quatro anos serão como
um momento maravilhoso. Acho que não vai acontecer dessa maneira.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Acordo
total de que, Senador?
O Sr. Wellington Salgado (PMDB – MG) – Acordo total de boa relação, bom convívio, de boas idéias
sendo aprovadas. Creio que não é o caminho. Há alguma coisa que não foi bem explicada, Senador Efraim.
Ainda será explicada.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Pareceme que quem não está satisfeito é o PMDB de V. Exª.
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Não trago nenhuma reivindicação política para cá. Ao
contrário, estou fazendo um registro do que foi publicado na imprensa. Não estou reclamando do Ministro
Celso Amorim. Creio que caberia ao PMDB fazer essa
reclamação. Reitero minha amizade ao ex-Deputado
e ex-Presidente da Câmara dos Deputados Paes de
Andrade. Esse é o motivo de minha presença. E não
para deﬁnir técnica ou politicamente, fazer indicações
ou escolher quem quer que seja.
Faço esse registro para que o Brasil tome conhecimento do que vem acontecendo no Governo: mais
uma vez, usa-se o telefone para demitir.
O Sr. Wellington Salgado (PMDB – MG) – Mas
isso não aconteceu.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Está
aqui.
O Sr. Wellington Salgado (PMDB – MG) – Não
há ninguém para o local ainda.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – O Embaixador está dizendo na carta dele. Está escrito e
assinado.
O Sr. Wellington Salgado (PMDB – MG) – Mas
não tem ninguém para o local de S. Exª. Não foi aprovado por esta Casa.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Efraim Morais. V. Exª me permite um aparte? Quero me
render, Senador Tião Viana: é na crise que se conhecem os homens. O Líder do PMDB, Senador Wellington
Salgado de Oliveira, ontem, revelou-se um criminalista
que nos convenceu a tomar uma decisão. Hoje, S. Exª
se apresenta como diplomata e tenta resolver, em plenário, mais uma crise. O Senador Wellington Salgado
Filho, a quem muito admiro, está para o Governo Lula
como José Bonifácio, o Moço, estava para o Império.
Senador Wellington Salgado, somente espero que não
lhe entreguem nenhum garoto para que V. Exª possa
ser o seu tutor, principalmente esses garotos prodígios
que se mostram com habilidades nos negócios muito
rapidamente. Portanto, quero registrar aqui esse fato
e parabenizá-lo. Já há alguns dias, eu olhava para V.
Exª e o achava semelhante a alguma personalidade
histórica. Era aquele José Bonifácio, das moedinhas
de dez mil réis. É a reedição. Dou-lhe os parabéns.
Continue defendendo este Governo com garra e convicção, como V. Exª faz. Aliás, é preciso, neste plenário,
alguém para defender o Governo.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço
a V. Exª e agradeço também a participação do Senador
Wellington Salgado de Oliveira, na certeza de que...
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O Sr. Jorge Bornhausen (PFL – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Concedo
o aparte a V. Exª, Presidente do meu Partido, Senador
Jorge Bornhausen.
O Sr. Jorge Bornhausen (PFL – SC) – Senador
Efraim Morais, é do meu dever ressaltar, em aparte a V.
Exª, as qualidades do eminente Embaixador do Brasil
em Portugal, Paes de Andrade. E o faço com a maior
isenção. Ele presidiu o PMDB, em ocasião em que eu
também presidi o PFL. Tínhamos posições contrárias
em relação ao Governo do Brasil, mas estabelecemos
um diálogo permanente e de grande respeito. É uma
ﬁgura que merece ser tratada de acordo com a sua
história e a sua vida política. Eu o conheço bem, sei
do trabalho que realiza em Portugal. Já fui Embaixador
naquele País e posso prestar o meu testemunho do
excelente exercício de funções do Embaixador Paes
de Andrade e lamento que, efetivamente, estejamos
diante de um Governo que não tem comando. Desde
que saiu do Ministério, de maneira muito clara para a
sociedade, o Ministro José Dirceu, não há mais comandante. Existe grilo falante. Agora, o respeito a Paes
de Andrade eu acho que tem de ser assinalado neste
Plenário e pensado se for mantida essa injusta posição política de substituição. Considero que receber um
telefonema dessa natureza do Ministro de Relações
Exteriores, sem ter havido uma conversa com quem
realmente ele representa e o convidou, que é o Presidente da República, é um ato que não condiz com a
tradição da diplomacia brasileira e aplicado exatamente
em quem não merece um tratamento inadequado, um
homem público respeitado neste País, de posições políticas e ideológicas claras e que ressalto, como V. Exª
neste momento, para dizer do meu apreço e do meu
apoio ao Embaixador Paes de Andrade.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço, Senador Bornhausen, a intervenção de V. Exª, que
mostra, tenho certeza, não só pela minha palavra, mas
pela de V. Exª, de outros Pares desta Casa e de muitos brasileiros, o que pensam todos, principalmente
aqueles que tiveram a alegria de conviver com esse
grande brasileiro, que é Paes de Andrade.
Senador José Agripino, Líder do PFL, com prazer.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador
Efraim, quero cumprimentar V. Exª pela iniciativa do
registro. Agora quero lembrá-lo de um fato de que,
talvez, V. Exª não se recorde mais. A audiência pública com a sabatina do ex-Deputado e ex-Presidente
do PMDB Paes de Andrade foi um evento que tem re-
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gistro na memória de muitos Parlamentares pela sua
consistência e pela importância do evento, que lotou
a sala da Comissão de Relações Exteriores. Não sei
se V. Exª se lembra do resultado da votação: ele teve
todos os votos, todos.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Unanimidade.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Unanimidade.
Eu não sei se V. Exª se lembra do tempo de duração
da sabatina. Foi longo, porque todos os presentes quiseram levar uma palavra de apreço a Paes de Andrade. Um cidadão que não pertence ao meu Partido. É
do PMDB. Ele é ex-presidente do PMDB. Uma ﬁgura
emérita sobre quem não pesa nenhuma acusação de
improbidade, de defeito de conduta. Uma ﬁgura amena no trato, cavalheiro, atencioso, cordato, cumpridor
de suas obrigações. Consagrado na sabatina a que
se submeteu no Senado, ele se comoveu e registrou
a sua amizade pessoal com o Presidente Lula. Declarou-se, não sei se na sabatina ou pouco depois, muito
honrado e muito gratiﬁcado, do ponto de vista pessoal,
com a missão que iria desempenhar, que ele creditava à relação pessoal que ele tinha com o Presidente,
à conﬁança pessoal do Presidente. A Embaixada em
Portugal é posto de conﬁança. As Embaixadas do Brasil em Lisboa ou em Washington são postos políticos.
É claro que são da carreira, mas são postos políticos,
como é posto político – e deve sê-lo – o de Embaixador do Brasil em Buenos Aires, o mais importante da
carreira diplomática, o mais de todos, mais do que
a própria Embaixada do Brasil em Washington. Lula
escolheu um amigo pessoal dele. Foi Paes de Andrade para lá. Eu não estou entendendo mais nada! O
Presidente Lula descarta aqueles que são acusados
de defeitos de conduta com um peteleco. Na hora em
que os objetivos de Lula estão em jogo, ele não hesita em passar por cima de quem quer que seja para
livrar a própria pele. Assim foi com José Dirceu, com
Palocci, com Sílvio Pereira, com Delúbio, com essa
plêiade de petistas que enodoaram a imagem da política brasileira.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Quero
lembrar o Senador Cristovam.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – O Senador
Cristovam é homem sério. Foi demitido pelo telefone,
num ato, na minha opinião, de profunda injustiça. Eu
haveria de perguntar: o que levou Lula a permitir que o
Ministro Celso Amorim demitisse ou exonerasse ou dispensasse os serviços do amigo pessoal de Lula, Paes
de Andrade, por telefone? O que deu a auto-suﬁciência
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ao Ministro Celso Amorim de demitir por telefone um
cidadão que foi muito mais do que sabatinado, ele foi
gloriﬁcado, ele foi homenageado, ele recebeu todas
as honras da classe política e eu não tenho conhecimento de nenhum ato que desabone a conduta do
Embaixador do Brasil em Portugal, Paes de Andrade,
que o leve a ser demitido por telefone. Quero dizer a V.
Exª que o alerta que V. Exª faz – que eu entendo como
alerta – é para o fato de que o Senado, assim como
elegeu, por unanimidade, aplaudindo a indicação do
adversário de alguns, correligionário de outros, Paes
de Andrade – mas todos votaram nele achando que
votavam bem – vai receber com muita reserva o indicado que já está com o pedido de agrément sobre a
mesa de Paes de Andrade, que antes de receber o telefonema de exoneração recebia o pedido de agrément
para que ele, humilhado, fosse entregar ao governo da
república portuguesa. Quero que o Governo saiba que
o Congresso brasileiro tem brios e que não vai aceitar
esse tipo de conduta sem uma explicação e que vai
ouvir Paes de Andrade. Ele não é nem correligionário
meu, mas ele é um Parlamentar digno, que foi apoiado na sua indicação por mim e pelo meu Partido e de
quem vou querer ouvir as explicações de que preciso,
até porque sou membro da CRE – Comissão de Relações Exteriores, para votar ou não o indicado novo
para Portugal. Agora, ﬁca o registro da ingratidão. O
registro de um traço perigoso na personalidade das
pessoas. A ingratidão é um defeito profundo na personalidade de pessoas. E Paes de Andrade está sendo
objeto de profunda ingratidão por parte do seu amigo
Lula, o mesmo Presidente Lula que descartou tantos,
Delúbio, Silvinho, Cristovam, tantos, bons e maus, e
que agora descarta mais um, o cidadão brasileiro Paes
de Andrade, de quem eu me orgulho de ser amigo
pessoal. Cumprimentos a V. Exª.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço a V. Exª, Senador José Agripino. Tenho certeza
de que o registro que nós fazemos nesta tarde é por
uma questão de justiça a esse cidadão brasileiro que
todos nós admiramos. Como bem colocou V. Exª, não
pertencemos ao Partido de Paes de Andrade – V. Exª
conhece muito bem a política da Paraíba e sabe que o
nosso PFL está à distância do PMDB –, mas eu tenho
que respeitar a ﬁgura, o cidadão, o homem, o ex-Parlamentar e hoje Embaixador.
Não sei por que o Presidente não usou essa ﬁgura do telefone para outras pessoas – que, se nós
formos citar aqui, a tarde será longa – que desonra-
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ram o próprio Governo do Presidente que ainda aí se
encontram.
Srª Senadora Heloísa Helena, eu vou concluir,
mas antes quero fazer esse registro mais uma vez.
Já o ﬁz em aparte aqui ao Senador Osmar Dias e vou
repetir.
Confesso que nós tivemos, no decorrer dessa semana, uma polêmica que foi criada pelo Governo, até
para tentar desvirtuar alguns fatos importantes para
o País, em torno do 13º, o benefício natalino batizado
como o décimo terceiro do Bolsa-Família.
A imprensa nacional, as grandes revistas, os
grandes jornais, cientistas políticos, parlamentares,
líderes, posicionaram-se, depois da repercussão da
imprensa, contra o nosso projeto.
Agora, Senador Wellington, o que achei interessante – e em determinados momentos, até engraçado – é que todos criticavam, todos diziam que Efraim
Morais queria inviabilizar o Governo, que S. Exª havia
apresentado um projeto que era inconstitucional, mas
justo. No ﬁm se concluiu e se escrevia, Senador Garibaldi Alves: é justo. É inconstitucional, mas é justo.
Veja como a lógica desse assunto é interessante. Apresentei no começo de setembro esse projeto.
O Senador Romero Jucá foi contrário, tendo a coragem de vir à tribuna dizer qual a sua posição, diferentemente de outros, que criticaram o projeto, ﬁcaram
calados ou saíram.
Votou por unanimidade a base do Governo, com
raras exceções. Vejam bem, não tiveram a mesma coragem de tratar dessa matéria antes da eleição. Isso
foi em setembro: não tinha nem passado o primeiro
turno. Todos achavam interessante, bonito. Diziam:
“Senador, que brilhante idéia”. Referiam-se à idéia de
poder dar a quem mais precisa, que são exatamente,
como chama a Senadora Heloisa Helena, “os ﬁlhos da
pobreza”, um salário, ou melhor, um benefício dobrado
no mês de dezembro.
Pois bem, temos o direito de pesquisar, de ler e
de ver. Disseram que o meu projeto era demagogia.
E, quando eu o apresentei, o País não tinha decidido
ainda quem seria o Presidente, e, para tanto, tivemos
uma eleição em segundo turno. Lá, no segundo turno,
faltando apenas 5 dias para a eleição, o que disse o
Ministro Patrus Ananias: “Ministro quer Bolsa-Família
maior no segundo Governo Lula”. E disse, lá em Belo
Horizonte, em matéria assinada por Ricardo Amaral,
jornalista: “Responsável por parte importante da votação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro
turno, o Programa Bolsa-Família deve receber mais
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recursos no segundo Governo Lula para aumentar os
valores pagos”, embora não haja previsão no Orçamento de 2007.
Para fazer propaganda política, não é demagogia.
Para fazer propagando política em véspera de eleição,
não é inconstitucional. Então, faltou coragem ao PT,
faltou coragem à base do Governo e até à imprensa,
de contestarem o meu projeto, que foi apresentado
nas Comissões.
Será que o Governo vai dizer ao Brasil, mais uma
vez, que não sabia de nada? Será que, com tantos
Parlamentares que apóiam o Governo, ninguém sabia
disso? Ou será que é só demagógico, irresponsável,
quando partiu da Base da Oposição, ou seja, quando
a idéia surgiu da Oposição?
Dizia há pouco, sim, que o meu Projeto foi aprovado para pedir voto, porque não disputei eleições. O
meu Projeto foi aprovado para beneﬁciar 11 milhões
de famílias brasileiras. E aí está. O Governo acha que
não pode dar um aumento ao Bolsa-Família, como
prometeu, faltando cinco dias para a eleição, porque
surgiu da idéia de um Senador da Oposição.
Disse até que retiraria o meu Projeto. Faço um
apelo à Câmara dos Deputados, porque não posso
retirar mais o Projeto, pois ele não mais me pertence,
como aqui foi colocado pelo Senador Osmar Dias: ele
já foi aprovado pelos Senadores. Eu retiro.
E o Governo manda uma medida provisória, porque ele sabe mais do que eu, assim como os que criticaram, que não é para ser pago no mês de dezembro
não, porque o Governo não tem coragem de votar para
arquivar. Não é para ser pago no mês de dezembro,
até porque, no meu Projeto, digo que o pagamento
será efetuado no ano subseqüente à aprovação. Então,
mesmo que o Projeto fosse aprovado este ano, ele só
seria pago em dezembro do próximo ano.
Mas não vai ser. Se for, será no próximo ano, e
sendo, será pago em dezembro de 2008. E o Governo
está indo a todas as televisões. Foi até na indústria e
comércio, CNI, para dizer que a Oposição estava inviabilizando o Governo dele. Está faltando assunto, está
faltando argumento, e vem tentar jogar a responsabilidade, de início, na Oposição, e depois ele tem que
dizer, em quase a unanimidade desta Casa, porque
foram poucos os Parlamentares que tiveram a coragem
de aqui se posicionarem em contrário. Eu cito aqui o
Senador Romero Jucá, o Senador Jefferson Peres,
que estavam presentes e se posicionaram.
Pois bem, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
essa é uma posição bem clara de quem assumiu com-
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promissos na eleição. Está aqui a palavra do seu Ministro
dizendo que vai aumentar o Bolsa-Família. Se o caminho é esse, se aumentar é dobrar o mês de dezembro,
dando o benefício natalino, se o Governo quer ser o pai
da criança, meu compromisso é com os 11 milhões de
famílias deste País que serão beneﬁciadas.
Se for preciso, retira-se o projeto, conversa-se com
os Deputados, manda-se para o Arquivo, e o Governo
envia uma medida provisória. Então nós aprovamos
também. Agora, o objetivo do projeto será alcançado.
Portanto, digo ao Governo que não é precisa estragar
a manchete. Está aqui: “Governo recorrerá ao Supremo
Tribunal Federal contra 13º do Bolsa-Família”.
Primeiro, devo dizer que não é 13º, não é salário; é como o Bolsa– Família, é benefício; é o benefício do 13º.
Por isso, quero deixar claro que, quanto a essa
contestação no STF, sabemos que diﬁcilmente o STF
tem-se pronunciado em relação a esse tipo de inconstitucionalidade, pela desorganização do nosso
Orçamento, pela forma como está sendo feito o nosso Orçamento,
Daí poder dizer a V. Exªs que insistirei na aprovação desse projeto, porque me deixa gratiﬁcado o fato
de os críticos e os cientistas políticos, que não convivem nem têm conhecimento da realidade, sempre
concluírem que é inconstitucional, não é justo. E se é
pela inconstitucionalidade, que não é, porque, no nosso projeto, mostramos aonde buscar o recurso, devo
dizer que ﬁco feliz que critiquem, que falem, que digam
o que bem quiserem entender. Agora, quando terminam com a palavra é justo, sinto-me na certeza, feliz,
porque estou fazendo justiça para quem mais precisa,
que são os beneﬁciários do Bolsa-Família.
Espero que tenham responsabilidade, sim, os Srs.
Deputados Federais e que aprovem esse projeto, para
que melhorem a vida daqueles que mais precisam.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Efraim.
O Senador Heráclito, antes de fazer uso da palavra
como orador inscrito, está concedendo a palavra ao Senador Romero Jucá para uma comunicação inadiável.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Para
V. Exª ver como a Oposição ajuda este Governo. O
Senador Romero Jucá solicita prestar esclarecimentos
ao seu Partido e ao País e eu não podia deixar de ser
gentil com este Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – V. Exª é quem está fazendo a concessão, por-
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que, se dependesse de mim, Liderança do Governo
sequer falava quando eu estivesse presidindo.
Senador Romero Jucá, essa é uma delicada
provocação a V. Exª, que é tão delicado comigo e com
todos nesta Casa, embora a sua delicadeza não o impeça de, na revolução, ser condenado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela Liderança do PMDB. Sem revisão do orador.) – Agradeço a
gentileza do Sr. Heráclito Fortes e o espírito democrático da Srª Presidente, Senadora Heloísa Helena.
Em rápidas palavras, quero registrar duas questões. Primeiro, ontem aprovamos, na sessão do Congresso Nacional, novas normas para funcionamento da
Comissão de Orçamento. Esse trabalho foi realizado por
um grupo de Deputados e Senadores designados pela
Presidência do Congresso, composto dos Deputados
Ricardo Barros, José Carlos Aleluia e Sérgio Miranda,
e pelos Senadores Fernando Bezerra, Marcos Guerra
e por mim. Ontem foi aprovada, por unanimidade, a
nova regra que valerá para o próximo ano.
Estamos endurecendo a Comissão de Orçamento,
diminuindo o número de membros, criando o relator da
despesa e o relator da receita, além de uma série de
mecanismos que vão ajudar o funcionamento da Comissão, a ﬁscalização da sociedade e a transparência
na confecção do Orçamento.
Srª Presidente, também pedi a palavra para registrar, como Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias
– LDO, que, em junho, já tinha me antecipado a muitas
das questões que estão sendo levantadas agora, como
a questão de transferência de recursos para entidades
privadas, as conhecidas ONGs.
Houve modificações na LDO, exatamente para
dar maior transparência, visibilidade e acompanhamento dessas contratações. Entre elas figuram a
obrigatoriedade de divulgação das informações na
Internet, a publicação de edital de licitação, pelos
órgãos responsáveis pela execução de programas
constantes da lei orçamentária, para seleção de
instituições prestadoras de serviços à comunidade.
Ou seja, a contratação das ONGs não será mais
feita diretamente sem nenhum processo licitatório,
sem nenhum processo de transparência. Terá de
haver a publicação de processo de seleção para
contratação dessas ONGs.
Criamos também a ampliação da obrigatoriedade de informações dessas entidades no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, Siasg; obrigatoriedade de inclusão no Siafi
das informações relativas à descrição do bem ou
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serviços adquiridos; necessidade de identificação,
na justificação das emendas parlamentares apresentadas para transferência de recursos a entidades privadas; proibição da destinação de recursos
a entidades privadas em que membros do Poder
Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, ou respectivos cônjuges ou companheiros sejam proprietários, controladores ou diretores;
toda movimentação de recursos por parte do convenente à conta de recursos recebidos da União
deverá ser feita mediante conta bancária específica
para cada instrumento de transferência e os desembolsos deverão ser realizados exclusivamente
mediante crédito na conta bancária de titularidades dos fornecedores e prestadores de serviços
e acompanhamento do Siafi; obrigatoriedade de
informatização da Secretaria do Tesouro Nacional
de todos os convênios realizados nesta questão;
providências, por parte do Poder Executivo, com
vistas ao registro e divulgação, inclusive por meio
eletrônico, das informações relativas às prestações
de contas de convênios ou instrumentos congêneres; e, o Poder Executivo deverá, no prazo de seis
meses, a contar da publicação da LDO, consolidar
as normas de direito financeiro que dispõem sobre
transferências para o setor privado e elaborar manual de celebração de convênios e instrumentos
congêneres e de prestação de contas relativos a
transferências, contendo, inclusive a jurisprudência
e o entendimento do Tribunal de Contas da União,
da Controladoria-Geral da União, da Secretaria do
Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento
Federal relativos às normas aplicáveis.
Então, faço o registro de que a LDO e a Comissão
de Orçamento já exigiam alguns tipos de mecanismos
de controle. Nós, na LDO deste ano, estamos propondo a ampliação desses controles exatamente para dar
mais garantia de aplicação dos recursos públicos.
Agradeço a oportunidade de poder fazer esse
registro e peço a transcrição dos documentos de que
falei e do resumo que apresentei com essas mudanças realizadas.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois não,
Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Srª Presidente, quero fazer um registro histórico sobre o
projeto do nobre Senador Romero Jucá. V. Exª está
de parabéns. É preciso que alguém seja emprestado
ao PT, ao Governo, para ter idéias dessa natureza. Fico muito feliz por saber que V. Exª aprendeu
conosco, com a convivência fraterna que tivemos,
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e que agora puxa as orelhas do Governo para a
necessidade dessas modificações. Entretanto, lamento, Srª Presidente, que este Governo só tome
providências depois do desastre. Foi preciso que
154 pessoas morressem em um acidente aéreo para
que o Governo acordasse para o caos que existia
na aviação brasileira. Foi preciso que houvesse uma
denúncia de que bilhões, Srª Presidente, foram desviados por meio de arapucas que levam na fachada
o nome de ONG para que se tomassem providências. Nós esperávamos que partisse do Partido dos
Trabalhadores a idéia, mas ela parte de V. Exª. Senador, V. Exª é humilde e vai dizer que ouviu que
esse projeto é de algum planejador de plantão do
Governo, mas nós, que o conhecemos, não vamos
aceitar isso. A idéia de V. Exª é oportuna. Temos
de estudá-la e, se for o caso, aperfeiçoá-la. Não é
possível que essa bagunça envolvendo recursos
públicos continue. Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senador
Heráclito Fortes, agradeço a manifestação de amizade
e os elogios feitos por V. Exª.
Quero registrar que essas modiﬁcações estão
propostas desde 12 de junho, quando eu entreguei
o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que
deveria ter sido votado ainda no primeiro semestre.
Portanto, essa matéria já poderia estar valendo, se já
tivesse sido votada no Congresso Nacional.
É muito importante que possamos aprimorar
as propostas e, realmente, controlar e acompanhar
a transferência de recursos para organizações nãogovernamentais. Esse é um setor que cresceu muito
de 1998 para cá. Sem dúvida nenhuma, as normas
e o sistema de ﬁscalização não acompanharam a dimensão que ocupou o terceiro setor na realidade dos
gastos públicos.
Então, mesmo com atraso, é importante que possamos tomar as providências necessárias e aprovar
toda a legislação necessária para separar as ONGs
que atuam corretamente das que atuam de forma equivocada. Não podemos criminalizar as ONGs, temos
de ter efetivos mecanismos que separem uma coisa
da outra, para possibilitar que as que atuam corretamente possam contribuir com a sociedade da forma
como fazem hoje.
Muito obrigado, Srª Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – Agradeço a V. Exª.
Tem a palavra o Senador Heráclito Fortes, como
orador inscrito, e, depois, o Senador Roberto Cavalcanti.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Pela ordem,
Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL – AL)
– Pela ordem, tem a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste momento, eu gostaria de comunicar a esta
Casa a votação, na Comissão de Assuntos Sociais, do
projeto de lei que trata da regulamentação da Medicina.
Trata-se de um projeto extremamente polêmico
em que trabalhamos durante dois anos, tentando o
consenso entre as partes envolvidas, ou seja, cerca de
1,8 milhão de proﬁssionais. Sem dúvida nenhuma, o
passo que demos hoje signiﬁcou um avanço. Gostaria
que o projeto tivesse tido a unanimidade, mas, infelizmente, não foi possível. Houve a possibilidade de um
consenso, o que já é um avanço, mas não fechamos
ainda o debate inteiramente.
Na próxima semana, vamos tratar da questão dos
ﬁsioterapeutas, que saíram insatisfeitos, mas tenho certeza de que vamos encontrar um meio para que esse
projeto seja aprovado, uma vez que ele tramita nesta
Casa há mais de dez anos e é mais do que justo que ofereçamos à sociedade um projeto dessa envergadura.
É preciso que cada proﬁssional da área de saúde saiba as suas atividades e os seus limites. E esses
limites são fundamentais para que o usuário possa
responsabilizar, num caso de omissão ou erro, aqueles que porventura sejam responsáveis por determinados atos.
Portanto, agradeço a todos os Senadores membros da Comissão de Assuntos Sociais. A nossa luta
continua. E se Deus quiser, na próxima semana, estaremos com esse relatório aprovado na Comissão de
Assuntos Sociais, deﬁnitivamente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senadora Lúcia Vânia, reconhecendo o esforço feito. Espero que consigamos,
até a próxima semana, a unanimidade em relação a
todas as categorias da área de saúde.
Registro a presença do Senador Agnelo, que esteve conosco muitos dias nesta Casa.
Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Faço
minhas as palavras de V. Exª, Srª Presidente, com relação a esta extraordinária ﬁgura de homem público
que é Agnelo Alves, membro de uma tradicional família
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de políticos do Rio Grande do Norte, irmão do grande
Aluízio Alves, de quem já falamos tantas vezes e que
é tão bem representado aqui com a presença atuante
do Senador Garibaldi Alves Filho.
Senador Garibaldi, a propósito, é incrível este
Governo com a sua capacidade de fazer crises, de
desrespeitar pessoas, de inverter fatos, de calotear
a Nação. O estelionato eleitoral pouco a pouco vai
se conﬁgurando. Sabem todos que estão me ouvindo, Senador Suplicy, que o carro-chefe do Presidente
da República, principalmente no segundo turno, foi
combater privatizações no Brasil. Chegou inclusive
a nos criar alguns embaraços, porque o Presidente
da República, com a sua propaganda maciça, direta
e indireta, chegou a passar para a Nação brasileira
que eram eles paladinos da antiprivatização. E o País,
como que anestesiado, não se lembrava, Senadora,
de questões básicas.
A reforma do Palácio da Alvorada, onde mora
o mandatário da Nação, foi privatizada. A reforma foi
comandada por empreiteiras que, de graça, sem interesses ou segundas intenções, não ﬁzeram isso.
Mas o Presidente da República bateu nessa tecla e
acusou os governos passados de terem vendido o Brasil e
de quererem privatizar até o Aerolula, quando a proposta
do candidato Alckmin não era privatizar o Aerolula, e sim
vendê-lo e, com o dinheiro apurado, construir hospitais.
Eis que agora aparece a Ministra Dilma Rousseff,
a mulher mais poderosa do Governo, com justa razão e
com méritos – quero reconhecer que ela é competente e
que arrumou a Casa, sabe dar ordens, e as ordens são
cumpridas, e quero crer, Senador Garibaldi, que ela não
faça nada sem a devida combinação com o Presidente
da República – e S. Exª anuncia, e não houve nenhum
desmentido do Palácio, que o processo de privatização
terá início com o aeroporto de Natal, Estado de V. Exª.
Mostra que a privatização do aeroporto será um fato
inaugural de uma nova era, o que na realidade também
não é verdade, porque outras privatizações foram feitas
– aliás, até privatizações sem concorrência, como a entrega da Embratel para um grupo mexicano, em um processo até hoje não muito esclarecido. Mas ela anuncia
a privatização e lembra o que aprendemos no ginásio,
ou seja, que Natal é o ponto do Brasil mais próximo da
Europa – o que é verdade, daí por que, durante a Segunda Guerra, fez-se ali uma base militar.
Senador Garibaldi Alves, a Ministra precisa dizer
à Nação quem vai investir nesse aeroporto, quem vai
acreditar num investimento em um País onde a aviação comercial passa pela maior crise da sua história.
Anunciar um processo de privatização, em um momento como este, é sinal de que não se quer fazê-la.
O investidor estrangeiro que chega ao Brasil com essa
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intenção e passa horas e horas de castigo no aeroporto,
em São Paulo ou no Rio de Janeiro, sem saber quando
reembarcará para o seu destino – no caso, Natal – e
quando voltará, desiste na segunda viagem.
Vamos admitir que ele desça no vôo da TAP na sua
linda Natal. Bem informado, lê os jornais do País, se é
que não chega de lá com as notícias, e vê que o Brasil,
para ter um bonito aeroporto, tem que ter segurança. É
o mesmo que ver uma casa sem teto, sem móveis, sem
mobília e com um Mercedes-Benz na porta. Daí por que
acredito que, para vendermos os nossos aeroportos ou
qualquer produto nessa área, é preciso, primeiro, que
o Governo – como se diz no Nordeste, principalmente
na Paraíba – tome assento e resolva essa crise. Aliás,
crise grave, séria e irresponsável.
No início dela, um jornalista americano, vitimado
por interrogatórios policiais, ao chegar aos Estados
Unidos, disse que o tráfego aéreo no Brasil era um
caos. Algumas autoridades do setor voltaram-se contra ele, querendo tomar-lhe o direito à liberdade de
expressão. Agora, está provado que o jornalista tinha
razão, e o Ministério da Aeronáutica, segundo a imprensa, reconhece que, na região de Brasília, capital
do País, Senador Eduardo Suplicy, onde o Aerolula
sobe e desce toda hora, há uma zona cega, ou seja,
uma área onde os aviões voam sem nenhum apoio
técnico de navegação.
É lamentável que a Ministra, competente... O que
eu acho é que a Ministra está com atribuições demais.
Ela faz tudo no Governo! E, naturalmente, esse fato
tenha sido um gesto de delicadeza para com o povo
do Rio Grande do Norte. Só espero, Senador, que não
seja repetido aquele discurso do Presidente Lula, que,
no Rio Grande do Norte, prometeu a todos a transposição do rio São Francisco, mas, ao transpor a fronteira
do Estado e chegar a Sergipe, disse que transposição
não existia porque não tínhamos água para fazer. Ou
o Presidente não sabia o que dizia, ou excessos de
líquidos concorrentes mudaram o sentido da palavra
de Sua Excelência.
Ouço o Senador Efraim, com o maior prazer.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Heráclito Fortes, faço apenas dois comentários, um de
questão geográﬁca. Com todo o respeito que tenho ao
Senador Garibaldi Alves e aos potiguares, o ponto mais
próximo entre as Américas e a Europa é exatamente
na Paraíba, a Ponta do Seixas, a ponta do Cabo Branco, como a conhecemos. É só para que V. Exª deixe
a Paraíba no seu determinado lugar. Agradeço-lhe a
oportunidade de dar esse esclarecimento. Quanto à
questão do aeroporto, lamentamos não ter um aeroporto como o do Rio Grande do Norte; o nosso passa
por uma reforma mínima há mais de dois anos, lenta,
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paralisada. Isso já foi motivo aqui de discurso por parte do Senador Roberto Cavalcanti, eu também já me
pronunciei em relação a essa questão do aeroporto,
mas, infelizmente, nenhuma providência foi tomada pelo
Governo e pela Infraero. É lamentável o que acontece
no aeroporto da Paraíba. Talvez eu possa até dizer que
seja um dos piores aeroportos do Brasil. E o Governo
é o grande responsável, porque, há mais de dois anos,
está sendo feita lá uma pequena – mas pequena mesmo – reforma, que não anda, não dá o menor conforto
aos paraibanos e não oferece condições mínimas aos
visitantes. É evidente que lamentamos, e muitas vezes
até pedimos desculpas àqueles que nos visitam, porque, saindo do aeroporto, que é de responsabilidade
do Governo, há uma Paraíba bonita, uma capital acolhedora, um povo extraordinariamente acolhedor. Peço
a V. Exª que faça essa retiﬁcação em termos do ponto
mais próximo da Europa, que é exatamente a Ponta do
Seixas, na nossa querida capital, João Pessoa.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Eu ia
exatamente citar a Ponta do Seixas, à qual V. Exª é tão
leal. V. Exª agarra-se na geograﬁa do Seixas, que lhe
acolheu tão bem na juventude, e aí se transformava
não num aeroporto, mas num porto de receber ou de
embarcar submarino. É pela sua lealdade à juventude
que V. Exª faz essa defesa. Quando se fala na questão
do aeroporto de Natal é porque aquele é o aeroporto
internacional mais próximo. Fui estudante em Recife, e
nós provocávamos os paraibanos dizendo que o aeroporto mais distante do centro da cidade, no Brasil, era
exatamente o da cidade de João Pessoa, porque era
exatamente o de Recife. Isso no que diz respeito a vôos
internacionais. Mas prometa alguma coisa ao Governo,
votar com ele, que, imediatamente, ele lhe garantirá a
construção do aeroporto mais moderno do mundo na sua
capital. Fique tranqüilo que promessas não faltarão.
Senador Garibaldi, ouço V. Exª com o maior
prazer.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Meu
caro Senador Heráclito Fortes, eu não compreendo...
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Só
um minuto. Estou preocupado. O Senador Suplicy é
um homem preocupado com os deveres de Plenário
e a obrigação partidária, e há uma reunião do Partido
agora. Quero dizer que serei breve. Vão discutir o que
fazer com o destino do Juvenil, que foi preso novamente. Mas isso é outra questão, Senador. Serei bem
breve. Fique tranqüilo.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Senador Heráclito Fortes, também vou colaborar, serei
breve, mas vou estranhar essa posição do Governo com
relação à privatização do aeroporto de São Gonçalo,
porque tanto o Presidente Lula como a Governadora do
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Estado, a Professora Wilma de Faria, ﬁzeram todo um
marketing, no Rio Grande do Norte, antiprivatização,
inteiramente contrários a qualquer forma de privatização. Privatização era sinônimo de atraso, era sinônimo
de usurpação do patrimônio popular. E diziam mesmo
que a venda da Companhia de Serviços Elétricos do
Rio Grande do Norte era a venda do patrimônio do povo
do Rio Grande do Norte. Agora, depois de tão pouco
tempo, fala-se de privatização de maneira tão escancarada. Era só isso, Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agradeço a V. Exª.
Concedo um aparte ao Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Heráclito Fortes, não tenho qualquer preconceito
contra privatização de aeroportos, nem contra PPP, o
que for. Tenho preconceito contra a incapacidade de
decisão do Governo. Eles não resolvem se vão operar
de maneira própria, se vão privatizar ou se vão fazer
PPP. Eles não resolvem nada. Fica, então, a solução
que vemos também no caso das estradas. Passaramse quatro anos, e o Governo não constrói estradas
nem deixa que construam. No caso dos aeroportos,
vai acontecer a mesma coisa. Anunciam que vão fazer e que vão abrir essa possibilidade. Seu partido, o
Partido da Frente Liberal, é que defende essa posição.
Eu sou socialdemocrata, defendo que haja uma boa
convivência entre o capitalismo e o poder público. Um
governo forte também é necessário; não se trata apenas da área privada. Ainda hoje aprovamos, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, um projeto
do Senador Paulo Octávio, do PFL do Distrito Federal,
do qual fui Relator e que diz respeito à participação do
capital estrangeiro em companhias de aviação brasileiras. Hoje, o limite é de 20%. O projeto aprovado prevê
que pode chegar a 49%, mas mantendo, portanto, o
poder de decisão em mãos brasileiras. Também não
vejo por que tem de ser 20%. Podia ser 25%, 30%, o
que interessa é que as companhias brasileiras tenham
recursos e que possam atender bem à população, gerando empregos aqui. Ter preconceito contra o capital estrangeiro também não me parece que seja algo
moderno. Portanto, minha intervenção é no sentido de
lançar um repto. Não adianta ﬁcar discutindo se será
PPP ou se será concessão. O problema é que o Governo não vai decidir. Ele não decide nunca.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Eu
tranqüilizo V. Exª: Fique totalmente despreocupado.
Conheço a posição de V. Exª com relação à privatização e à estatização.
Para alguns, não é o nosso caso, aeroporto privado ou não, não pode deixar de existir. Não é o caso,
mas, Senadora Heloísa Helena, o que me faz trazer o
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assunto à tribuna é a desfaçatez com que as pessoas
prometem, assumem compromissos em praça pública
e, logo em seguida, como se nada tivesse acontecido, colocam em prática aquilo que condenaram, desconjuraram e abominaram. A tristeza é essa, e, aliás,
o Governo que privatizou não é um governo imune à
questão das privatizações.
Senador Eduardo Azeredo, gostaria de prestar um
esclarecimento à imprensa, aos companheiros e, acima
de tudo, ao País, Senadora Heloísa Helena. Ontem, eu,
como membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, participei de uma reunião em que se julgavam
relatórios sobre a participação ou não de Senadores
no famoso caso “sanguessuga”. Os próprios Relatores,
na maioria dos casos, isentaram os acusados. E outros ﬁzeram restrições, pediram punições, mas sequer
tiveram o convencimento tranqüilo da prova material
do crime. Mas é um fato, Senadora Heloísa Helena.
Evidentemente, estávamos na cozinha da decisão, e
só tínhamos dois caminhos: optar pela pizza ou pela
frigideira para assar vítimas de processos internos do
seu próprio partido.
Como eu poderia condenar a Senadora Serys
Slhessarenko, se a própria Polícia Federal reconhece
nas apurações feitas que ela foi vítima de uma trama
urdida por companheiros seus? E não o dizem de maneira atabalhoada, mas mostrando ligações telefônicas
encontradas na quebra do sigilo.
É muito difícil um cidadão optar por cercear um
mandato parlamentar conferido majoritariamente pelo
povo de um Estado, quando se sabe que o produto da
denúncia foi urdido por interesses inconfessáveis. Acredito até que, se solidário fosse o Partido da envolvida
ou dos envolvidos, teriam pedido a suspensão – aí, sim
– das decisões, até que os fatos fossem esclarecidos
de maneira mais tranqüila.
É preciso que se saiba por que decisões foram
tomadas.
Imaginem se tivéssemos, no Brasil – graças a
Deus, não temos –, a pena de morte, se, hipoteticamente, o julgamento levasse a um caso dessa natureza
e se amanhã mostrassem que condenamos inocentes.
A cassação, por injustiça, não mata, mas aniquila; não
tira vida, mas tira força. Durante alguns anos, junto com
os que hoje pedem comportamento diferente, combatemos para se recobrarem os direitos políticos dos que
foram cassados. E aí o ato revolucionário colocou no
bojo vários motivos e até os sem motivo nenhum.
Portanto, processo dessa natureza não podia ser
feito, se havia dúvidas sobre a correção dos fatos. Fez-se
um envolvimento, urdiu-se uma trama, mas nada se provou. Daí por que o próprio Relator pediu a absolvição.
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Repito aqui que, se estávamos na cozinha do juízo ﬁnal, só tínhamos duas opções no cardápio: a pizza
ou a frigideira dos condenados sem culpa.
Muitas vezes, é duro tomar determinadas decisões, mas não podemos tomá-las com insegurança.
Nada disso impede, Senador Eduardo Suplicy, que uma
prova chegue, que haja uma denúncia grave, que sejam
mostrados fatos, e que o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar reabra o processo. Julgamos diante de
fatos que nos apresentaram. Daí por que, caro Senador Eduardo Azeredo, presto este esclarecimento. Um
homem público tem o dever e a obrigação de prestar
contas aos seus e ao País de suas atitudes, de seus
atos. O simples resultado do voto não vem sozinho, é
conseqüência de uma convicção que, certa ou errada,
foi adquirida ao acompanhar o processo. Não foi o caso
em tela. Sendo assim, presto estes esclarecimentos
que, creio, são do meu dever.
O último tópico, Sr. Presidente, é com relação
ao discurso do Presidente Lula, ontem, na Federação
das Indústrias, mais uma vez, agredindo o Congresso Nacional, por conta da proposta – já discutida aqui
– do Senador Efraim Morais sobre o 13º mês para o
Programa Bolsa-Família. É uma conseqüência dos
discursos do Presidente da República em praças públicas. Se o Presidente estava arrependido ou se o
projeto era injusto, que os seus Líderes – ausentes
aqui, agora –, no dia da votação, pedissem a veriﬁcação de quórum. Se tivessem a coragem de assumir
os desgastes e fossem sinceros, o fato não existia.
Se o Partido dos Trabalhadores está com essa batata
quente na mão, isso se deve, única e sinceramente,
ou à insinceridade das promessas em praça pública
ou à omissão dos seus representantes nesta Casa do
Senado do Brasil.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, a Sra. Heloísa Helena, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti, da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 1956, há
exatamente 50 anos, a cidade de Campina Grande, na
Paraíba, sediava a 1ª Assembléia de Bispos da Regional
Nordeste II, compreendendo os Estados de Alagoas,
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.
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O Encontro dos Bispos do Nordeste buscava
apresentar à sociedade e, particularmente, ao setor
público e entidades de classe a conjuntura da Região
Nordeste. Ao encontro esteve presente o Presidente
Juscelino Kubitschek, acompanhado de cinco Ministros. Foi lido à época um relatório elaborado pelo BNB
(Banco do Nordeste do Brasil), criado em 1950 pelo
seu primeiro Presidente Rômulo de Almeida.
Venho resgatar, hoje, esse mesmo encontro histórico por duas razões. A primeira, porque exatamente
nesta semana está ocorrendo na mesma cidade – na
fantástica, desenvolvimentista e pioneira Campina Grande –, novo “Encontro” de Bispos do Nordeste, que tem
duplo objetivo de avaliar o que foi realizado e quais as
conquistas obtidas nos últimos 50 anos e propor uma
nova lista de prioridades para os próximos 50 anos.
O evento deste ano será um resgate da história
do encontro realizado em 1956, que se revestiu de
pleno êxito, a exemplo da viabilização de vários projetos sociais para o Nordeste e para a Paraíba, como a
construção da estrada de ferro ligando Campina Grande a Patos, a Adutora Boqueirão-Campina Grande, e
o que foi, sem dúvida, o mais importante: a criação da
Sudene, em 1959.
À Sudene, dedico a segunda parte deste pronunciamento, Srªs e Srs. Senadores.
Os anos 50 expõem com clareza marcos históricos vividos pelo Nordeste. A economia daquela região,
frente à dinâmica do processo de industrialização e ao
aumento dos investimentos em infra-estrutura no Sul e
Sudeste, tende a distanciar-se ainda mais do resto do
Brasil. Instala-se pelo Governo da República a Operação Nordeste. O Nordeste começa a mudar realmente
quando são acionadas as primeiras turbinas de Paulo
Afonso I em 1955.
Lá estava eu, menino, assistindo ao brotar de uma
semente que permitiu o desenvolvimento do Nordeste. Estava assegurada a infra-estrutura indispensável
para dar à região as condições e os rumos do seu
desenvolvimento.
O aproveitamento das águas do São Francisco
para geração de energia, substituindo a energia térmica, largamente empregada, foi o primeiro sinal de
que novas soluções estavam a caminho, iniciando uma
fase de modernidade para o Nordeste.
A eleição do Presidente Juscelino Kubitschek
(1956/1961) levou à Presidência da República todo o dinamismo do que pretendia ser uma nova era da história brasileira, cuja palavra síntese era “desenvolvimentismo”.
Desenvolvimento com democracia e combate à
miséria pareciam ser a melhor forma de evitar o crescente fascínio por experiências externas não democráticas, então em franca ascensão na América Latina.
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Surge, em 1957, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, o GTDN, liderado por um homem
que tinha um sonho, um projeto. Este homem, paraibano,
chamava-se Celso Furtado. A Sudene, Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste, nascia ali.
O GTDN propôs a criação de um órgão de transição, o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste,
Codeno, instalado em Recife em abril de 1959, com a
participação de todos os Governadores do Nordeste.
O Congresso Nacional, por proposta do Poder Executivo, aprovou a criação da Sudene em 15 de novembro
de 1959. Seu primeiro superintendente: Celso Furtado.
Sr. Presidente, veja o que o destino me traz! Um
encontro político-social ocorrido há 50 anos na cidade de
Campina Grande, Paraíba, ora sendo reeditado na mesma
cidade. O sonho de um paraibano, Celso Furtado, sendo
recriado pelo Congresso Nacional, a nova Sudene.
E eu, ator coadjuvante de toda essa história, aqui
representando a Paraíba no Senado Federal. Com a
Sudene, o Nordeste adquiriu um impulso que reduziu
substancialmente a diferença que tinha com o resto
do Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a partir
da criação, a Sudene teve progressivamente e propositadamente o espaço político e ﬁnanceiro dilapidado
a cada ano. Seus recursos foram desviados para vários outros projetos desenvolvimentistas. Sua principal
fonte de suprimento ﬁnanceiro, as opções oriundas de
renúncias ﬁscais obtidas do setor privado, foram progressivamente reduzidas com a mudança na forma
de tributação, que passou, na maioria das empresas,
do lucro real para o lucro presumido, o que provocou
enorme dano ao sistema.
Empobrecida, a Sudene mudava sistematicamente sua política de incentivos, para permitir ratear
seus minguados recursos com centenas de projetos
já aprovados pela Casa.
A Sudene foi atacada, constantemente, da forma mais injusta, por muitas campanhas que visavam
ao não-desenvolvimento do Nordeste. Nenhum outro órgão de desenvolvimento no nosso País teve um
quadro funcional tão competente tão qualiﬁcado e tão
motivado. Nenhum outro plano de desenvolvimento em
execução, no âmbito mundial, teve tão baixo índice de
insucesso.Porém, o alardeado eram os pouquíssimos
casos de inadimplência.
Foi a Sudene, pouco a pouco, morrendo! Não bastavam os exemplos de sucesso: o Pólo Petroquímico
de Camaçari é um caso emblemático de sucesso; o
grupo têxtil Coteminas, de propriedade do Vice-Presidente da República, José Alencar, não existiria se
não fosse a Sudene; o grupo Acumuladores Moura, de
Pernambuco, não seria uma multinacional que lidera
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o ramo de baterias se não tivesse o apoio de incentivos ﬁscais proporcionados pela Sudene; o Nordeste
não teria o Grupo Pontes no setor de turismo, sem a
Sudene; mais de 90% do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados – recolhido no Estado do Piauí é
oriundo de empresas criadas pela Sudene.
Sr. Presidente, eu poderia passar horas nesta
tribuna me referindo a exemplos de sucesso graças à
atuação da Sudene.
O que matou a Sudene foram os cortes de recursos a ela originalmente destinados.
Lave a boca qualquer cidadão brasileiro antes
de criticar a Sudene!
Não adianta olhar para trás. A sua extinção há cinco
anos foi um atestado de óbito. Ela já estava morta.
Hoje, Srs. Senadores, temos de lutar pela sua
recriação, temos de lutar pela nova Sudene!
A Adene – Agência para o Desenvolvimento do
Nordeste –, criada para administrar o inventário da
falecida, cumpriu o seu papel.
Ela tenta emprestar recursos do FNDE – Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste –, porém, não consegue
fazê-lo, porque as condições de empréstimos são piores e
as taxas de juros mais altas que os recursos do FNE – Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste.
Temos de lutar pela nova Sudene. O Congresso
Nacional fez a sua parte. Esta Casa aprovou a sua
criação. A Câmara dos Deputados aprovou ontem,
em segundo turno, o projeto de recriação da Sudene,
com 368 votos favoráveis, uma abstenção e um voto
contrário. Todos os partidos foram favoráveis à aprovação do projeto; entretanto, de nada adiantará criar
uma nova Sudene sem o orçamento que permita a
sua real atuação. Sabemos que não será fácil; na reta
ﬁnal sempre existirão os maus conselheiros, tentando induzir cortes aos projetos tecnicamente perfeitos
aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A próxima fase é fatal, esperamos que o
Senhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione, sem restrição, sem cortes, o que está proposto no
projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Aﬁnal, a
recriação da Sudene foi uma das promessas de sua
campanha à reeleição.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Muito obrigado, Senador Roberto Cavalcanti.
Nós, realmente, ﬁcamos satisfeitos com a aprovação
da nova Sudene. Apenas ﬁz o registro, anteriormente,
de que no Senado tínhamos aprovado a anexação de
mais cinco municípios mineiros à região da Sudene;
são municípios da mesma área do semi-árido. Lamentavelmente, a Câmara retirou essa emenda que tinha
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sido aprovada pelo Senado. De qualquer forma, para
a parte mineira da Sudene é importante que haja esses recursos. V. Exª diz muito bem que a Sudene deve
voltar mais forte, com recursos para beneﬁciar essas
regiões que tanto precisam.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB)
– Para voltar, Sr. Presidente, tem de voltar forte, porque,
do contrário, desaparecerá de novo pelas mesmas razões: eternos cortes que se dão aos órgãos de desenvolvimento, principalmente na Região Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Exatamente. Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy pelo
tempo regimental de dez minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Eduardo Azeredo, Srªs e Srs.
Senadores, na semana passada, no dia 15 de novembro, quarta-feira, o Dr. Ives Gandra da Silva Martins,
advogado tributarista, professor emérito da Universidade Mackenzie, da FMU, da Escola do Comando do
Estado Maior do Exército e Presidente da Academia
Paulista de Letras, do Conselho de Estudos Jurídicos
da Federação do Comércio de São Paulo, do Centro
de Extensão Universitária, publicou um artigo na Folha
de S.Paulo intitulado “O avanço do terrorismo”.
Há pouco liguei para o Dr. Ives Gandra da Silva
Martins, que conheço há, talvez, 35 anos, desde a minha adolescência. Sempre mantive com ele um diálogo
muito construtivo e respeitoso. Muitas vezes, convergimos com propósitos, idéias; outras vezes, diferimos.
Quero aqui registrar que considerei muito importante
esse artigo e estou de pleno acordo com o mesmo. Por
essa razão, resolvi lê-lo e comentá-lo porque guarda
muita relação com pronunciamentos que ﬁz aqui em
dezembro de 2002, quando procurei mostrar ao Governo dos Estados Unidos que seria muito inadequado
utilizar-se do poder bélico para derrubar o Governo do
Presidente Sadam Hussein.
Em artigo publicado nesta Folha, em 9/4/2003 (“O
terrorismo oﬁcial de Bush”, pág. A3), manifestei entendimento no sentido de que a ação desmesurada, desnecessária e desinformada de Bush no Iraque abria campo
para reações cuja magnitude era impossível vislumbrar,
mas que poderiam redundar no incentivo ao terrorismo.
Passados três anos, tal invasão, criticada pela
comunidade internacional, encetada como contraponto
à tragédia das torres gêmeas, conseguiu destruir um
país organizado, prender e condenar um ditador idoso
em ﬁm de “carreira”, incrementar o terrorismo, acelerar
a corrida nuclear e tornar o terror a arma das nações
fracas contra as fortes, que se arvoram em senhoras
da paz e da guerra.
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O caos no Iraque e no Afeganistão, o morticínio diário nos dois países, inclusive de americanos,
o fortalecimento nuclear de duas outras nações que
se consideraram ameaçadas por Bush por terem sido
denunciadas como participantes do “eixo do mal” (Irã e
Coréia do Norte), assim como as diﬁculdades crescentes de Israel em conviver com seus vizinhos islâmicos,
com aumento de incursões, destruições e mortes de
inocentes, demonstram que as técnicas de luta contra
o terrorismo que utilizam a força, e não a inteligência, a
violência, e não o diálogo, são como lançar gasolina na
fogueira quando se quer apagá-la, na crença de que,
por ser líquido o combustível, o fogo desapareceria.
Bush não percebe, apesar da imensa rejeição
até do povo americano (no mundo inteiro, americanos, ingleses e canadenses, enﬁm, a maioria da população lamenta a continuação da guerra no Iraque),
que fracassou.
Repito: fracassou em transformar o Iraque numa
democracia, tendo destruído, em contrapartida, Bagdá, a
mais bela cidade oriental antes da invasão, após aniquilar
o frágil regime de Saddam, em duas ou três semanas.
É que o limitado líder americano não percebeu
que os povos são diferentes, e as culturas, diversas;
e que o terrorismo de “mártires” só pode ser vencido
com base no diálogo, por se alimentar da repressão,
gerando tanto mais mortes quanto mais forte o poder
de fogo das nações poderosas.
Em meu livro, Uma Visão do Mundo Contemporâneo, de 1996, traduzido para o russo e o romeno,
previ o aumento do terrorismo caso o combate fosse
feito à luz do fogo contra fogo. E que atentados como o
das torres americanas poderiam ocorrer – o que, infelizmente, aconteceu. Lamentavelmente, estava certo, e
não o presidente Bush e seus assessores, com o que
colhe, agora, os resultados da desastrada intervenção
promovida por ele e seus aliados, alguns deles já tendo
tido o bom senso de se retirar do destruído Iraque.
Muitas vezes, coloco-me o problema: por que, em
pleno século XXI, as nações desenvolvidas se arvoram
no papel de defender os destinos das nações menos
desenvolvidas mediante o controle da utilização da
energia nuclear, que não admitem em seu próprio território? Por que a insistência em se colocar a salvo do
alcance de tribunais penais internacionais? Por que a
aplicação de sanções aos povos emergentes considerados inimigos sempre tanto mais severas quanto mais
rebeldes forem as reações de seus líderes?
Não é nunca tarde lembrar que, na Corte Internacional de Haia – cuja vaga brasileira foi perdida pelo governo
Lula –, Rui Barbosa defendeu a tese de que a “força do
direito” deveria prevalecer sobre o “direito da força”.
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Em outras palavras, contestava, à época, o direito de qualquer potência, inclusive os Estados Unidos,
se outorgar o poder de dizer o que é certo e o que é
errado para todo o mundo.
Creio que, se não revertermos essa visão “calicliana” (em referência ao personagem de “Górgias”, de
Platão) de que “ao mais forte cabe o direito a sua força,
e, ao mais fraco, o direito a sua fraqueza”, o terrorismo
continuará sendo a arma do fraco contra o forte, impondo à humanidade um preço descomunal.
Somente o diálogo, muito diálogo e espírito desarmado podem provocar a reversão desse quadro. Caso
contrário, o terrorismo continuará em crescimento, e a
humanidade – em pleno século 21 – viverá a insegurança
máxima em todos os países e em todos os povos.
Sr. Presidente, Senador Eduardo Azeredo, quero
enfatizar essas palavras de Ives Gandra da Silva Martins, que tem tanto a ver com aquilo que, por vezes,
ressaltei quando, inclusive no discurso que mencionei, havia dito quão importante seria que o Presidente George Walker Bush estivesse ouvindo melhor as
recomendações daquele norte-americano, que, tantas
vezes, ele próprio gosta de homenagear, Martin Luther King Junior, que ressaltou que não deveríamos
jamais aceitar, quando há situações que exigem transformações urgentes, as recomendações de gradualismo porque, se elas não forem realizadas de pronto,
a sociedade acaba vivendo momentos abrasadores.
Naquele caso, dizia que a América iria viver um verão
abrasador. E que não deveríamos, também, aceitar
tomar o cálice do veneno, do ódio, da vingança e da
guerra. Deveríamos sempre confrontar a força física
com a força da alma.
Isso vale para o que acontece, muitas vezes,
em nosso País, em grandes cidades como São Paulo.
Falo de situações como as que vivemos no primeiro
semestre deste ano, especialmente em maio, quando
centenas de mortes ocorreram em função do uso da
força, da violência. Muitas vezes com exagero até das
forças policiais repressoras.
É muito importante que estejamos sempre seguindo os ensinamentos, os exemplos do diálogo. Quero
ressaltar, Sr. Presidente, que ainda hoje, na Turquia,
o Papa Bento XVI realiza um diálogo com o mundo
islâmico exatamente com o sentido construtivo de promover a paz, o entendimento, o diálogo, transmitindo
aos turcos, ao seu Primeiro-Ministro, que a Turquia
pode ser vista como a ponte entre o mundo islâmico e
o mundo cristão, entre a Europa Ocidental e a Europa
Oriental, inclusive a Ásia. Isso porque a Turquia está
muito mais próxima da porta da Ásia.
Quero também lembrar as observações de um
dos artigos mais brilhantes que Antonio Maria da Silveira, que nos deixou no último dia 21 de novembro,
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A Renda Básica na previsão de Keynes, quando
ele relembrou as previsões de John Maynard Keynes
escritas em 1930, em Possibilidades para Nossos
Netos, quando ele “predisse que, com a acumulação
de capital, os bens e serviços que atendem nossas
necessidades absolutas seriam gratuitos. Ao contrário das necessidades relativas, que satisfazem nosso
desejo de superioridade, as absolutas são saciáveis
‘no sentido de que preferimos devotar nossas energias
adicionais a propósitos não-econômicos’”.
Então, Keynes observou que, desde a sua criação, o homem está próximo a se defrontar com seu
problema real e permanente de como usar sua liberdade em relação a preocupações econômicas urgentes e como ocupar seu lazer – para ele, conquistados
pela ciência e pelos juros compostos – para viver bem,
sábia e agradavelmente.
Nesta ocasião, John Maynard Keynes, aqui lembrado por Antonio Maria da Silveira, lembrou que, se
puderem os homens e as mulheres evitar as guerras,
as revoluções, o uso da violência; se puderem utilizar
melhor o conhecimento da ciência e os cientistas melhor
planejar o número de crianças que cada família desejar
ter, então, estaremos, até o ano de 2030, em condições
de prover a toda e qualquer pessoa o equivalente a
uma renda básica como direito à cidadania.
Assim, Sr. Presidente, requeiro sejam transcritos
na íntegra tanto o artigo do Dr. Ives Gandra da Silva
Martins quanto o do saudoso Antonio Maria da Silveira,
“A Renda Básica na previsão de Keynes”.
Quero transmitir, Sr. Presidente, que me senti
muito honrado e feliz porque a Anpec – Associação
Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, que anualmente realiza a principal reunião de
economistas no Brasil, convidou-me para prestar uma
homenagem na próxima terça-feira no Encontro Nacional dos Economistas, que será realizado em Salvador,
na Bahia. E é com felicidade, ainda que com tristeza,
que estarei ali presente prestando a homenagem ao
querido professor Antonio Maria da Silveira, nascido
no Estado de V. Exª.
Ele era formado em engenharia pela Universidade
Federal de Minas Gerais, onde foi professor. Lecionou
também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, no ITA e
na Universidade de Uberlândia, na qual ﬁcou por um
longo tempo e me convidou para fazer palestras.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.)
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Obrigado, Senador Suplicy.
A solicitação de V. Exª será atendida na forma
regimental.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Antes de passar a palavra ao Senador Gilvam
Borges, último orador inscrito, concedo a palavra ao
Senador Leonel Pavan, pela ordem.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Gilvam Borges, serei rápido.
Sr. Presidente Eduardo Azeredo, acabamos de
receber um documento do Trade turístico de Santa
Catarina, de parte do Rio Grande do Sul e do Paraná. Os proprietários de hotéis e agências de viagem,
preocupados com a temporada de ﬁm de ano, quase
que intimam o Congresso Nacional a tomar providência com urgência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Senador Pavan, interrompo o pronunciamento
de V. Exª para prorrogar a sessão por dez minutos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Preciso
de um minuto apenas e agradeço ao meu nobre Presidente, grande Líder, nosso conselheiro.
Senador Eduardo Azeredo, Presidente, queria
dizer aqui, publicamente – e certamente estamos sendo acompanhados pelo Trade turístico – que o Congresso Nacional realizou uma audiência pública com
os responsáveis da Infraero. Cada um tem uma forma
de se explicar, cada um tem uma desculpa, cada um
tem uma solução. Só que, na verdade, as coisas não
estão acontecendo. Não estão acontecendo.
E muitos hotéis já estão vendo suas reservas
serem canceladas. São reservas de turistas de São
Paulo, de Minas Gerais que iam para o Sul e viceversa que estão sendo canceladas porque os turistas
não têm nenhuma garantia de que os vôos voltarão à
normalidade.
Muitas pessoas que iriam viajar não podem abandonar seu serviço um ou dois dias antes das férias,
porque têm compromissos. Teriam de sair do serviço
no mesmo dia para pegar o avião. Contudo, os vôos
podem sofrer atrasos e eles podem chegar no outro
dia, perdendo um dia no aeroporto. Acabam assim perdendo tempo de suas férias, seu lazer e descanso. No
ﬁm, acabam vivendo um stress enorme.
Então, deixo aqui registrado para quem estiver
nos assistindo: o Congresso Nacional, pelo menos
o Senado Federal, tem atuado, tem trabalhado, tem
cobrado. Fez, inclusive, uma audiência pública para
chamar a atenção do setor responsável do Governo
Federal para que tome providências urgentes.
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A questão está sendo empurrada com a barriga,
Senador Eduardo Azeredo. O Governo está levando
as coisas para frente sem uma solução. Toma apenas
medidas paliativas. Cada um que compra passagem
para uma viagem vai na sorte, sem saber se sairá no
horário ou não.
Então, quero deixar registrado o prejuízo que
o setor hoteleiro, que as agências de viagem, que o
setor do turismo está tendo, em função de o Governo
não ter tomado nenhuma providência para trazer à
normalidade os vôos do nosso País. Esse prejuízo é
irreparável. Fica aqui o nosso protesto e o nosso pleito
ao Governo Federal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Senador Leonel Pavan, V. Exª tem toda a razão,
é uma questão que está se arrastando e tem trazido
preocupações e prejuízos para o turismo brasileiro.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Ordem do Dia deixa de ser realizada em virtude da leitura de medidas provisórias que trancam
a pauta.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens sobrestados:
Item extrapauta
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 22, DE 2006
Projeto de Lei de Conversão nº 22, de
2006 (proveniente da Medida Provisória nº 316,
de 2006), que altera as Leis nºs 8.213, de 24 de
julho de 1991 e 9.796, de 5 de maio de 19999,
aumenta o valor dos benefícios da Previdência
Social; revoga a Medida Provisória nº 316, de
11 de agosto de 2006; dispositivos das Leis
nºs 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.444, de
20 de julho de 1992 e da Medida Provisória nº
2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e da Lei
nº 10.699, de 9 de julho de 2003.
Item extrapauta
PROJETO DE LEI CONVERSÃO Nº 23, DE 2006
Projeto de Lei de Conversão nº 23, de
2006 (proveniente da Medida Provisória nº
317, de 2006), que altera dispositivos da Lei
nº 11.322, de 13 de julho de 2006, que dispõe
sobre a renegociação de dívidas oriundas
de operações de crédito rural contratadas na
área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, e dá outras
providências.
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Item extrapauta
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 318, DE 2006
Medida Provisória nº 318, de 2006, que
abre crédito extraordinário, no valor global de
oitocentos e cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais, em favor da Presidência da
República; dos Ministérios da Educação, da
Justiça, das Relações Exteriores, da Defesa
e de Operações Oﬁciais de Crédito, para os
ﬁns que especiﬁca.
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 435, de 2006 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.211, de
2006, da Comissão de Assuntos Econômicos),
que aprova a Programação Monetária para o
terceiro trimestre de 2006.
2
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.
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, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
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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
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 66, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, tendo como primeiro signatário o Senador José
Jorge (apresentada como conclusão do Parecer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição,
para atribuir ao Senado Federal competência
para indicar membros do Conselho Diretor ou
da Diretoria das Agências Reguladoras.
5
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, 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 (trata da ordem social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
6
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 41, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97,
de 1999; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que altera
os arts. 14 e 82 da Constituição Federal, para
aumentar o prazo do mandato do Presidente
da República e proibir a reeleição.
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Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
7
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 10, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 58, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Eduardo Dutra, que
dá nova redação ao § 5º do artigo 14 da Constituição Federal, suprimindo a reeleição para
Prefeitos e prevendo a desincompatibilização
nos outros casos.
Pareceres sob nºs 611, de 1999; e 1.038,
de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, – 1º pronunciamento: (somente
sobre a Proposta de Emenda à Constituição
nº 10, de 1999), Relator: Senador Jefferson
Péres, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com votos contrários dos Senadores Agnelo Alves,
Edison Lobão, José Alencar, Lúcio Alcântara,
Romeu Tuma e Sérgio Machado e, abstenção do Senador Antônio Carlos Valadares; e
– 2º pronunciamento: Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97,
de 1999; e nº 20, de 2004, e pela aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 41,
de 2003, nos termos da Emenda nº 2-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
8
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 58, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 58, de 1999, tendo como primeiro
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signatário o Senador Antônio Carlos Valadares, que dispõe sobre a inelegibilidade para os
mesmos cargos, no período subseqüente, do
Presidente da República, dos Governadores
de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos e ﬁxa em cinco anos a duração de seus
mandatos.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
9
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 70, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 70, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Roberto Requião, que
dispõe sobre a inelegibilidade para os mesmos
cargos, no período subseqüente, do Presidente
da República, dos Governadores de Estado e
do Distrito Federal e dos Prefeitos.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
10
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 97, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 70, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 97, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Carlos Patrocínio, que dá
nova redação ao § 5º do art. 14 e ao inciso II
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do art. 29 da Constituição Federal, vedando a
reeleição de Prefeitos e Vice-Prefeitos, e estabelece a simultaneidade das eleições para
todos os cargos eletivos, a partir de 2006.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999;
e nº 41, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2004, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para estabelecer a coincidência dos mandatos federais, estaduais e
municipais.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003,
na Casa de origem), que altera o inciso XIII
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas
como obras protegidas pela legislação dos
direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Roberto Saturnino.
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13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 278, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 278, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Bingos, que autoriza os Estados Federados
e o Distrito Federal a explorar loterias.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 225,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios que altera e
acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, que “dispõe sobre os crimes
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores; a prevenção da utilização do sistema
ﬁnanceiro para os ilícitos previstos nesta Lei;
cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências”
(torna obrigatória a identiﬁcação de clientes,
a informação de operações, a comunicação
de transferências internacionais e aumenta
os valores das multas).
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
(tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa
ou negar a verdade, na condição de indiciado
ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
16
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
227, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, que
altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de
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2002, ampliando o âmbito de aplicação do
pregão eletrônico e melhorando mecanismos
de controle.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 228,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que institui o
Programa de Incentivo a Revelações de Interesse Público e dá outras providências.
18
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 229,
DE 2006 – COMPLEMENTAR
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
229, de 2006 – Complementar, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que altera a Lei Complementar
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, a ﬁm de estabelecer uma melhor ﬁscalização sobre os
fundos de previdência complementar.
19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
263, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Emigração, que
dispõe sobre concessão de anistia a quem
tenha registrado no Brasil ﬁlho de mãe ou pai
brasileiro nascido em país fronteiriço, e dá outras providências.
20
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
264, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Terra, que altera os arts. 161 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940, e o art. 1º da Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990, para prever o
esbulho processório com ﬁns políticos e enquadrá-lo no rol dos crimes hediondos, e dá
outras providências.
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21
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 131, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Parceria e de Cooperação em
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Francesa, em Brasília, em 12 de março de 1997.
Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603
e 1.604, de 2005, das Comissões
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 1º pronunciamento, Relator: Senador
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário,
em separado, da Senadora Benedita da Silva;
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador
Jefferson Peres, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, por solicitação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional),
Relator: Senador Jefferson Peres, favorável.
22
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2006
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.163, de 2006 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.215, de 2006, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Roberto Saturnino),
solicitando que sejam apresentados votos de
solidariedade para com todos os que sofrem
perseguições em virtude de sua condição de
imigrante e para com os valores democráticos
e liberdades defendidos pelos pais fundadores da nação estadunidense, que podem estar
ameaçados por medidas arbitrárias sob a égide
das necessidades de segurança.
MATÉRIAS A SEREM DECLARADAS
PREJUDICADAS
23
Projeto de Lei do Senado nº 106, de
2005, de autoria do Senador Papaléo Paes,
que altera a Lei nº 10.507, de 10 de julho de
2002, que cria a proﬁssão de Agente Comunitário de Saúde, para dispor que a sua con-
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tratação, quando efetivada mediante vínculo
indireto, observará o regime da Consolidação
das Leis do Trabalho; e
24
Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2006,
de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que
dispõe sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de Agente Comunitário
de Saúde e Agente de Combate às Endemias,
na forma do § 5º do art. 198 da Constituição
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Como último orador inscrito desta sessão,
concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. Antes,
informo que a Presidência defere o Requerimento nº
1.189, de 2006, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do
Senado Federal.
Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges
por dez minutos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como representante
do Estado do Amapá nesta Casa, sempre tenho defendido de modo intransigente os interesses do povo
amapaense, um bravo povo que, de modo corajoso,
labuta ardorosamente em seu dia-a-dia por melhores
tempos.
Neste momento, mais uma vez, sinto-me compelido a trazer ao conhecimento de todos as imensas
diﬁculdades, das quais sou testemunha, que o Governo
de Estado está enfrentando para concretizar o contrato
de empréstimo externo com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID.
Esse ﬁnanciamento tem por objetivo dar suporte à primeira fase do Programa de Melhoramento da
Qualidade Ambiental Urbana do Amapá, de suma importância para o incremento das condições de vida
das principais cidades do Estado – Macapá, Santana
e Laranjal do Jarí. O Programa ampliará a cobertura
de saneamento urbano-ambiental, melhorará a qualidade desses serviços e as condições de habitabilidade
daquelas áreas urbanas. Para isso, faz-se necessário
um aporte global de US$35 milhões, dos quais US$21
milhões serão ﬁnanciados pelo banco e US$14 milhões
serão alocados pelo Governo do Estado.
Ocorre, Sr. Presidente, que, para isso acontecer, é
necessário que a Comissão de Financiamentos Externo
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do Ministério do Planejamento – Coﬁex, manifeste-se
favoravelmente, nos termos do que dispõe o Decreto
nº 3.502, de 12 de junho de 2.000. Ressalto que aquela
Comissão já havia sinalizado de forma positiva para
o atendimento do pleito, por intermédio da Recomendação nº 598, de 18 de outubro de 2001. Entretanto,
esse documento teve sua validade expirada em 18 de
outubro de 2003, de modo que necessita ser revalidado pelas autoridades competentes, a ﬁm de que o
empréstimo possa ocorrer conforme o previsto.
Cumpre destacar que, desde abril deste ano, o
Estado do Amapá vem solicitando que a Recomendação nº 598/2001 seja revalidada.
O Governador Waldez Góes tem se empenhado
pessoalmente na questão, pois considera o Programa
de Qualidade Ambiental Urbana de importância estratégica para o desenvolvimento e para a melhoria da
qualidade de vida do povo amapaense. Assim sendo,
enviou dois ofícios à Coﬁex, um em 27 de abril e outro
em 3 de maio deste ano, reiterando o pleito. Em resposta, foi burocraticamente informado pelo SecretárioExecutivo daquela Comissão, em 26 de junho último,
de que o pedido de renovação seria analisado pelo
plenário da Coﬁex.
Não resignado com esse lacônico posicionamento, o Governador Waldez Góes procurou o Senador
José Sarney e, juntos, foram recebidos em audiência,
no Palácio do Planalto, pelo Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou ao Ministro
Paulo Bernardo que os recebesse. Com ele, estivemos
em audiência muito positiva e operadora.
Também em oportunidade antes do pleito, o Governador foi recebido pelo Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou ao Ministério
do Planejamento imediata e efetiva ação para que o
grande projeto de interesse do Amapá fosse viabilizado. S. Exª, o Ministro do Planejamento, no mesmo dia,
recebeu o Governador Waldez Góes e determinou ao
Secretário-Executivo da Coﬁex que apresentasse uma
saída para o problema, até porque o BID já encaminhara uma minuta de contrato de empréstimo externo
para a primeira etapa do empreendimento.
Sr. Presidente, é o primeiro empréstimo do Amapá, que tem capacidade real e total de cumprimento dos
compromissos com a arrecadação do Estado. Brilhante
foi a decisão do Ministro por apenas US$70 milhões.
É um empréstimo modesto para um Estado novo, um
Estado que surgiu com a Constituinte de 1988.
Sr. Presidente, o Amapá, para obter esse primeiro
empréstimo, caminhou durante quatro anos pelos mais
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variados labirintos da burocracia. Mas houve aprovação total do BID. O Banco aprovou integralmente o
projeto, com elogios e com louvor, dependendo agora
somente dessa reunião importante e decisiva da Coﬁex, que deverá ocorrer na próxima semana e que o
Amapá acompanha com muita atenção e com muito
entusiasmo, porque é uma obra estratégica para a implementação de um programa em que a infra-estrutura
será prioridade, está no lastro desse projeto.
Sr. Presidente, pedi licença e estou retornando
a esta Casa depois de longos três meses de luta política no meu Estado, onde, graças a Deus, tivemos a
participação ativa e próspera do voto da sabedoria,
da compreensão, com o povo do Amapá elegendo por
mais oito anos o Presidente José Sarney.
Tive a oportunidade de estar ao lado de S. Exª
nessa grande caminhada, preservando esse patrimônio político e cultural da Nação brasileira. S. Exª é um
dos mais antigos desta Casa, com um maior número
de mandatos e que ocupou a Presidência da República. Portanto, trata-se de uma liderança política que
deve ser resguardada, deve ser protegida por todos
os cidadãos brasileiros que têm consciência de que
essa memória política, histórica e cultural deve estar
a serviço da Pátria. Em seus 70 anos de idade, com
toda a lucidez, tem capacidade de dar excelentes frutos
pelo seu prestígio junto a essa República, ao Presidente Lula, a seus Pares neste Senado e na Câmara.
E também conseguimos a recondução do Governador
Waldez Góes.
Retorno a esta Casa com o dever cumprido de ter
participado ativamente do processo eleitoral, como foi
feito, com certeza, pela maioria dos nossos Pares aqui
no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.
Portanto, Sr. Presidente, retorno não com um
discurso prolixo nem com a retórica da conjunção de
palavras, da boa doutrina, mas, sim, com pronunciamento de trabalho, com pronunciamento de audiências,
com pronunciamento estratégico, para que a Nação
brasileira saiba que o Senador da República, além de
suas funções e das suas atribuições constitucionais,
tem o dever e a obrigação de trabalhar além da tribuna, além do discurso fácil. Ele tem que estar nas Comissões, nos Ministérios, junto aos Municípios, para
que cheguem os recursos necessários para viabilizar
o desenvolvimento do seu Estado.
É com muito orgulho que retorno à Casa para me
integrar novamente com os colegas na luta pelo nosso
País e pela representação de nossos Estados.
Viva o Amapá! Viva o Brasil!
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Boa-noite a todos os amapaenses, aos brasileiros, às taquígrafas, aos servidores da Casa, que
aqui, pacientemente, contribuem para que os nossos
trabalhos prosperem e possam chegar aos milhões de
brasileiros nesta terra tão abençoada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência
de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Somo-me ao júbilo de V. Exª pelo primeiro
empréstimo para o Amapá e também, evidentemente,
pela recondução do Presidente Sarney.
O Presidente Sarney é um homem de grande
experiência, um homem de grande liderança, que governou o Brasil num momento de grande diﬁculdade,
que foi o momento da redemocratização brasileira. E
é muito importante sim, é um orgulho para o Senado
tê-lo novamente, entre nós, por mais oito anos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Os Srs. Senadores Sérgio Guerra, Flexa Ribeiro, Juvêncio da Fonseca, a Srª Senadora Lúcia
Vânia, os Srs. Senadores Leonel Pavan, Antero Paes
de Barros e Alvaro Dias enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para comentar a matéria intitulada “Estudo mostra que corte
será inevitável”, publicada no jornal O Estado de S.
Paulo em sua edição de 31 de outubro do corrente.
A matéria mostra que estudos elaborados pelas
consultorias técnicas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal indicam que a proposta do Orçamento
de 2007 que está no Congresso Nacional prevê receitas que podem não existir, ou seja, o Executivo está
exagerando em sua previsão de receitas.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para comentar a matéria intitulada “CNA conﬁrma que haverá
alta no preço dos alimentos”, publicada pelo jornal O
Estado de S. Paulo de 25 de outubro do corrente.
A matéria destaca que a Confederação Nacional
da Agricultura, CNA, concorda com a avaliação feita
pelo candidato Geraldo Alckmin, no debate na TV Record, na segunda feira: os preços dos alimentos vão
subir. Segundo a CNA a elevação será mais signiﬁcativa
nos derivados do trigo, como o pãozinho, o macarrão
e as massas, além do arroz e da carne bovina.
Sr. Presidente requeiro que a matéria acima citada seja considerada como parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
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. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento,
para comentar o editorial intitulado “Direito de mentir”,
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, de 26 de
outubro do corrente.
O editorial comenta a declaração do Governador eleito da Bahia, Jaques Wagner, que aﬁrmou que
os petistas envolvidos no escândalo do dossiê Vedoin
“têm o direito de mentir”.
Segundo o editorial, “Há tempos não se via, em
território nacional, demonstração tão marcante de, ao
mesmo tempo, ignorância jurídica e cinismo político,
como esta da lavra de um dos principais coordenado-
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res da campanha reeleitoral do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva”.
O editorial ressalta, ainda, uma preocupação com
relação ao comportamento dos membros do Governo
Lula: “Consagrada não estará, em deﬁnitivo, a prática
do engodo, da falsiﬁcação ou da pura e simples enganação?”.
Sr. Presidente, requeiro que o referido editorial
passe a integrar esse pronunciamento, a ﬁm de que
conste dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA
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, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer
o registro da matéria intitulada “Para tucano, ajuste ﬁscal é divisor de águas com o, PT”, publicada pelo jornal
Folha de S.Paulo de 20 de outubro do corrente.
Segundo a matéria, após defender o desempenho
do Governo FHC na economia, o candidato tucano à
Presidência da República, Geraldo Alckmin, apontou
riscos num 2º mandato de Lula: “Se não cortar gastos,
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vai aumentá-los, claro que vai piorar mais a política
ﬁscal”, aﬁrmou.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para
comentar a matéria intitulada “Morales ri do Brasil”,
publicada na revista Veja em sua edição de 08 de novembro do corrente.
A matéria destaca que depois de impor um contrato desfavorável à Petrobras, o presidente da Bolívia,
Evo Morales diz, em tom de deboche, que Lula deveria
dar reﬁnarias à Bolívia.
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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 LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento,
para registrar a matéria intitulada “Campanha da vergonha”, publicada pela revista IstoÉ de 20 de outubro
do corrente.
A matéria destaca que os 40 denunciados do esquema do mensalão além dos políticos sanguessugas
que enfrentam o Conselho de Ética tentam a reeleição
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fazendo campanhas discretas para voltar ao conforto
de seus mandatos.
Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria seja
considerada como parte deste pronunciamento, para
que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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 “Morte por dengue bate
2º recorde”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo
em sua edição de 03 de novembro do corrente.
A matéria destaca que o número de óbitos em
2006 só é superado por casos de 2002, quando houve
o pior surto de todos os tempos.

NOVEMBRO
2006
Novembro de 2006

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste
dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 22, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 316, de 2006)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 22, de 2006 (proveniente
da Medida Provisória nº 316, de 2006), que altera as Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991 e
9.796, de 5 de maio de 1999, aumenta o valor
dos benefícios da previdência social; revoga
a Medida Provisória nº 316, de 11 de agosto
de 2006; dispositivos das Leis nºs 8.213, de
24 de julho de 1991, 8.444, de 20 de julho de
1992 e da Medida Provisória nº 2.187-13, de
24 de agosto de 2001; e da Lei nº 10.699, de
9 de julho de 2003.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 8.12.2006
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 317, de 2006)
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 23, de 2006 (proveniente da Medida Provisória nº 317, de 2006),
que altera dispositivos da Lei nº 11.322, de 13
de julho de 2006, que dispõe sobre a renegociação de dívidas oriundas de operações de
crédito rural contratadas na área de atuação
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
– Adene, e dá outras providências.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 14.12.2006
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 318, DE 2006
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)
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Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 318, de 2006), que abre crédito
extraordinário no valor global de oitocentos e
cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais, em
favor da Presidência da República, dos Ministérios da Educação, da Justiça, das Relações
Exteriores, da Defesa e de Operações Oﬁciais
de Crédito, para os ﬁns que especiﬁca.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 20.12.2006
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 435, de 2006 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.211, de
2006, da Comissão de Assuntos Econômicos),
que aprova a Programação Monetária para o
terceiro trimestre de 2006.
5
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.
6
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, tendo 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
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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.
7
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 66, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, tendo como primeiro signatário o Senador José
Jorge (apresentada como conclusão do Parecer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição,
para atribuir ao Senado Federal competência
para indicar membros do Conselho Diretor ou
da Diretoria das Agências Reguladoras.
8
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, 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 (trata da ordem social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
9
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 41, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97,
de 1999; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que altera
os arts. 14 e 82 da Constituição Federal, para
aumentar o prazo do mandato do Presidente
da República e proibir a reeleição.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Consti-
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tuição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
10
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 10, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 58, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Eduardo Dutra, que
dá nova redação ao § 5º do artigo 14 da Constituição Federal, suprimindo a reeleição para
Prefeitos e prevendo a desincompatibilização
nos outros casos.
Pareceres sob nºs 611, de 1999; e 1.038,
de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, – 1º pronunciamento: (somente
sobre a Proposta de Emenda à Constituição
nº 10, de 1999), Relator: Senador Jefferson
Péres, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com votos contrários dos Senadores Agnelo Alves,
Edison Lobão, José Alencar, Lúcio Alcântara,
Romeu Tuma e Sérgio Machado e, abstenção do Senador Antônio Carlos Valadares; e
– 2º pronunciamento: Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97,
de 1999; e nº 20, de 2004, e pela aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 41,
de 2003, nos termos da Emenda nº 2-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
11
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 58, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 10, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 58, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Antônio Carlos Valadares, que dispõe sobre a inelegibilidade para os
mesmos cargos, no período subseqüente, do
Presidente da República, dos Governadores
de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos e ﬁxa em cinco anos a duração de seus
mandatos.
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Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
12
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 70, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 70, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Roberto Requião, que
dispõe sobre a inelegibilidade para os mesmos
cargos, no período subseqüente, do Presidente
da República, dos Governadores de Estado e
do Distrito Federal e dos Prefeitos.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
13
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 97, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 70, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 97, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Carlos Patrocínio, que dá
nova redação ao § 5º do art. 14 e ao inciso II
do art. 29 da Constituição Federal, vedando a
reeleição de Prefeitos e Vice-Prefeitos, e estabelece a simultaneidade das eleições para
todos os cargos eletivos, a partir de 2006.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Consti-
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tuição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
14
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97,
de 1999; e nº 41, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2004, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para estabelecer a coincidência dos mandatos federais, estaduais e
municipais.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003,
na Casa de origem), que altera o inciso XIII
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas
como obras protegidas pela legislação dos
direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Roberto Saturnino.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 278, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 278, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Bingos, que autoriza os Estados Federados e
o Distrito Federal a explorar loterias.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 225, de
2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista
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de Inquérito dos Correios que altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de março de
1998, que “dispõe sobre os crimes de “lavagem”
ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema ﬁnanceiro para
os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá
outras providências” (torna obrigatória a identiﬁcação de clientes, a informação de operações, a
comunicação de transferências internacionais e
aumenta os valores das multas).
18
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
(tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa
ou negar a verdade, na condição de indiciado
ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 227,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, que altera
dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, ampliando o âmbito de aplicação do pregão eletrônico
e melhorando mecanismos de controle.
20
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 228,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que institui o
Programa de Incentivo a Revelações de Interesse Público e dá outras providências.
21
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 229, DE 2006 – COMPLEMENTAR
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
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229, de 2006 – Complementar, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que altera a Lei Complementar
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, a ﬁm de estabelecer uma melhor ﬁscalização sobre os
fundos de previdência complementar.
22
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 263, de
2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Emigração, que dispõe sobre
concessão de anistia a quem tenha registrado no
Brasil ﬁlho de mãe ou pai brasileiro nascido em
país fronteiriço, e dá outras providências.
23
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Lei do Senado nº 264, de
2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito da Terra, que altera os arts.
161 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de
julho de 1990, para prever o esbulho processório com ﬁns políticos e enquadrá-lo no rol dos
crimes hediondos, e dá outras providências.
24
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 131, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Parceria e de Cooperação em
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Francesa, em Brasília, em 12 de março de 1997.
Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603
e 1.604, de 2005, das Comissões
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 1º pronunciamento, Relator: Senador
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário,
em separado, da Senadora Benedita da Silva;
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador
Jefferson Peres, favorável; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, por solicitação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional),
Relator: Senador Jefferson Peres, favorável.
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25
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2006
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.163, de 2006 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.215, de 2006, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Roberto Saturnino),
solicitando que sejam apresentados votos de
solidariedade para com todos os que sofrem
perseguições em virtude de sua condição de
imigrante e para com os valores democráticos
e liberdades defendidos pelos pais fundadores da nação estadunidense, que podem estar
ameaçados por medidas arbitrárias sob a égide
das necessidades de segurança.
MATÉRIAS A SEREM
DECLARADAS PREJUDICADAS
26
Projeto de Lei do Senado nº 106, de
2005, de autoria do Senador Papaléo Paes,
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que altera a Lei nº 10.507, de 10 de julho de
2002, que cria a proﬁssão de Agente Comunitário de Saúde, para dispor que a sua contratação, quando efetivada mediante vínculo
indireto, observará o regime da Consolidação
das Leis do Trabalho; e
27
Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2006, de
autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre o regime jurídico e a regulamentação
das atividades de Agente Comunitário de Saúde
e Agente de Combate às Endemias, na forma do
§ 5º do art. 198 da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45
minutos.)
(OS Nº 16280/2006)
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Ata da 197ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 30 de novembro de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Osmar Dias, Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim, João Batista Motta
ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES AS SRAS E OS SRS. SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– A lista de presença acusa o comparecimento de 52
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, aviso que passo a ler.
É lido o seguinte:

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES
Nº 205/2006, de 23 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 907, de
2006, do Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao
Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.198, DE 2006
Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e no art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Exmo Sr.
Ministro das Minas e Energia, Silas Rondeau, informações relativas à política oﬁcial do Governo Federal referente à alienação de áreas com riquezas minerais que
estão atualmente em poder do Governo Federal, sob
administração do Ministério de Minas e Energia. Solicito
também o envio dos estudos que foram realizados sobre
esse assunto no âmbito do Governo Federal.
Justiﬁcação
O sítio da Internet, “Alerta Total”, através da reportagem em anexo, denuncia que o Governo Lula teria
feito mudanças drásticas na política do Ministério de
Minas e Energia. Tais mudanças envolveriam a venda
de 331 áreas com riquezas minerais ao capital privado, mediante licitações. Segundo o sítio Alerta Total, as
primeiras licitações seriam realizadas já em 2007.
Entendemos que tais mudanças envolvem o patrimônio público e não podem ser feitas sem ampla discussão prévia. Considerando que várias dessas áreas
estão em poder do Governo Federal há mais de quarenta anos, não se justiﬁca uma venda tão apressada
do patrimônio público, sem o conhecimento prévio do
Senado Federal.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 2006.
– Senador Mozarildo Cavalcanti.
(À Mesa, para Decisão).
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III
do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 242, de 2006
(nº 1.018/2006, na origem), pela qual o Presidente da
República encaminha, nos termos 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 (Osmar Dias. PDT – PR)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Resolução nº 54, de 2006, de iniciativa
da Comissão de Assuntos Econômicos, que altera
os arts. 15, 16 e 21 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, para permitir a contratação
de operações de crédito já autorizados no âmbito
desta Resolução, dentro do prazo de 120 (cento
e vinte) dias anteriores ao ﬁnal do mandato do
Chefe do Poder Executivo; e para estabelecer que
a partir de 30 de abril de 2007 as veriﬁcações de
adimplência e certidões exigidas por aqueles dispositivos devem referir-se ao Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) de todos os órgãos e
entidades do ente público ao qual está vinculado
o tomador da operação de crédito;
– Projeto de Resolução nº 55, de 2006 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão do Parecer nº 1.210, de 2006, Relator:
Senador Valdir Raupp), que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de
crédito externo, no valor total de quinhentos e
um milhões, duzentos e cinqüenta mil dólares
dos Estados Unidos da América, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 435, de 2006
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão do Parecer nº 1.211,
de 2006, Relatora: Senadora Ideli Salvatti), que
aprova a Programação Monetária para o quarto
trimestre de 2006.
Aos projetos não foram oferecidas emendas.
O Projeto de Decreto Legislativo nº 435, de
2006, encontra-se na Ordem do Dia da presente ses-
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são; as demais matérias serão incluídas em Ordem do
Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) – A
Presidência comunica ao Plenário que determinou a
retiﬁcação do Parecer nº 1.108, de 2006, da Comissão
Diretora, que ofereceu a redação ﬁnal do Projeto de
Lei da Câmara nº 96, de 2006 (nº 6.469, de 2005, na
Casa de origem), que dispõe sobre as Carreiras dos
Servidores do Ministério Público da União, ﬁxa os va-
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Sexta-feira

lores de sua remuneração; revoga as Leis nºs 9.421,
de 24 de dezembro de 1996, 10.475, de 27 de junho
de 2002, 10.417, de 5 de abril de 2002,e 10.944, de 16
de setembro de 2004, a ﬁm de proceder adequação do
seu Anexo VI aos termos da Nota Técnica encaminhada
a esta Casa pelo Procurador-Geral da República através do Ofício PGR/GAB nº 1289/06, lida e aprovada
na sessão do dia 10 de outubro último.
É a seguinte a retiﬁcação:

NOVEMBRO 2006
36310

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs S/11 a S/13
e S/16, de 2006 (nºs 71 a 73 e 87/2006, na origem),
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando, para os
ﬁns previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópias da legislação, do parecer do Ministério
Público Federal, da certidão de trânsito em julgado e
dos acórdãos proferidos por aquela Corte, nos recursos extraordinários 358273, 357950, 390840 e 346084,
cujas publicações ocorreram no Diário da Justiça de
15 de agosto de 2006, que declararam a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27
de novembro de 1998.
A Presidência, nos termos do § 1º, do art. 48 do
Regimento Interno, com a redação dada pela Resolução nº 35, de 2006, determina a tramitação conjunta
das matérias.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– Sobre a mesa, aviso que passo a ler.
É lido o seguinte:
Aviso nº 53, de 2006-CN (nº 1.442-GP/TCU/2006,
do Presidente do Tribunal de Contas da União), encaminhando ao Congresso Nacional, em cumprimento ao
disposto no § 4º do artigo 71 da Constituição Federal,
o Relatório das Atividades daquele Tribunal, referente
ao 3º trimestre do exercício de 2006.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– O expediente lido vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
Sobre a mesa, avisos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
AVISO Nº 1.423 – GP/TCU
Brasília, 24 de novembro de 2006
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício nº 2001 (SF), de 21-11-2006,
mediante o qual Vossa Excelência comunica a aprovação pelo Plenário do Senado Federal do pedido de
auditoria formulado pelo Senador Alvaro Dias, contido
no Requerimento nº 661, de 2006.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente foi autuado no TCU como processo
de nº TC-027.25312006-3 e encaminhado à Unidade
Técnica competente deste Tribunal para exame.
Atenciosamente, – Guilherme Palmeira, Presidente.
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AVISO Nº 1.425 – GP/TCU
Brasília, 24 de novembro de 2006
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício nº 1.977 (SF), de 22-11-2006,
mediante o qual Vossa Excelência comunica a aprovação pelo Plenário do Senado Federal do pedido de
auditoria formulado pelo Senador Heráclito Fortes,
contido no Requerimento nº 1.108, de 2006.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente foi autuado no TCU como processo de nº TC-027.206/2006-3 e encaminhado à
Unidade Técnica competente deste Tribunal para
exame.
Atenciosamente, – Guilherme Palmeira, Presidente.
AVISO Nº 1.431 – GP/TCU
Brasília, 27 de novembro de 2006
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício nº 2.000 (SF), de 23-11-2006,
mediante o qual Vossa Excelência comunica a aprovação pelo Plenário do Senado Federal do pedido de
informações do Senador Alvaro Dias, contido no Requerimento nº 203, de 2006.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente foi autuado no TCU como processo de nº TC-027.291/2006-4 e encaminhado à
Unidade Técnica competente deste Tribunal para
exame.
Atenciosamente, – Guilherme Palmeira, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR) –
Os avisos que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 114, DE 2006
(Nº 7.193/2006, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Altera a destinação de receitas decorrentes da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca Nacional – CONDECINE, criada pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001,
visando ao ﬁnanciamento de programas e
projetos voltados para o desenvolvimento
das atividades audiovisuais; altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro
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de 2001, e a Lei nº 9.695, de 20 de julho de
1993, prorrogando e instituindo mecanismos de fomento à atividade audiovisual; e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O total dos recursos da Contribuição para
o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca Nacional – CONDECINE, criada pela Medida Provisória
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, será destinado
ao Fundo Nacional da Cultura – FNC, criado pela Lei
nº 7.505, de 2 de julho de 1986, restabelecido pela Lei
nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, o qual será alocado em categoria de programação especíﬁca, denominada Fundo Setorial do Audiovisual, e utilizado no
ﬁnanciamento de programas e projetos voltados para
o desenvolvimento das atividades audiovisuais.
Art. 2º Constituem receitas do FNC, alocadas
na categoria de programação especíﬁca, referidas no
art. 1º desta Lei:
I – a Condecine, a que se refere o art. 1º desta
Lei;
II – as dotações consignadas no Orçamento Geral
da União, créditos especiais, transferências e repasses
que lhe forem conferidos;
III – os recursos a que se refere o art. 5º da Lei
nº 8.695, de 20 de julho de 1993;
IV – os recursos a que se refere o inciso X do caput e o § 3º do art. 39 da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001;
V – o produto de rendimento de aplicações dos
recursos da categoria de programação especíﬁca a
que se refere o caput deste artigo;
VI – o produto da remuneração de recursos repassados aos agentes aplicadores, bem como de multas
e juros decorrentes do descumprimento das normas
de ﬁnanciamento;
VII – 5% (cinco por cento) dos recursos a que se
referem as alíneas e, d, e e j do caput do art. 2º da Lei
nº 5.070, de 7 de julho de 1966;
VIII – as doações, legados, subvenções e outros
recursos destinados à categoria de programação especíﬁca a que se refere o caput deste artigo;
IX – recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais e
internacionais; e
X – outras que lhe vierem a ser destinadas.
Parágrafo único. Os recursos a que se refere o
caput deste artigo não poderão ser utilizados para
despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura ou da Agência Nacional do Cinema
– ANCINE.
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Art. 3º Os recursos a que se refere o art. 2º desta
Lei poderão ser aplicados:
I – por intermédio de investimentos retomáveis em
projetos de desenvolvimento da atividade audiovisual
e produção de obras audiovisuais brasileiras;
II – por meio de empréstimos reembolsáveis; ou
III – por meio de valores não-reembolsáveis em
casos especíﬁcos, a serem previstos em regulamento.
Art. 4º Os recursos a que se refere o art. 2º desta
Lei apoiarão o desenvolvimento dos seguintes programas, nos termos do art. 47 da Medida Provisória nº
2.228-1, de 6 de setembro de 2001:
I – Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Cinema Brasileiro – PRODECINE;
II – Programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Audiovisual Brasileiro – PRODAV;
III – Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Infra-Estrutura do Cinema e do Audiovisual – PRÓINFRA.
§ 1º Os recursos a que se refere o caput deste
artigo devem ser destinados prioritariamente ao fomento
de empresas brasileiras, conforme deﬁnidas no § 1º do
art. 1º da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro
de 2001, que atuem nas áreas de distribuição, exibição
e produção de obras audiovisuais, bem como poderão
ser utilizados na equalização dos encargos ﬁnanceiros
incidentes nas operações de ﬁnanciamento de obras
audiovisuais e na participação minoritária no capital de
empresas que tenham como base o desenvolvimento
audiovisual brasileiro, por intermédio de agente ﬁnanceiro, conforme disposto em regulamento.
§ 2º As despesas com as aplicações referidas
no inciso III do caput do art. 3º desta Lei e com a
equalização dos encargos ﬁnanceiros referidos no §
1º deste artigo
Observarão os limites de movimentação e empenho e de pagamento da programação orçamentária
e ﬁnanceira anual.
Art. 5º Será constituído o Comitê Gestor dos recursos a que se refere o art. 2 desta Lei, com a ﬁnalidade de estabelecer as diretrizes e deﬁnir o plano anual de
investimentos, acompanhar a implementação das ações
e avaliar, anualmente, os resultados alcançados, tendo
como secretaria-executiva da categoria de programação
especíﬁca a que se refere o art. 1º desta Lei a Ancine e
como agente ﬁnanceiro o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES ou outras instituições
ﬁnanceiras credenciadas pelo Comitê Gestor.
§ 1º O Comitê Gestor será constituído por representantes do Ministério da Cultura, da Ancine, das
instituições ﬁnanceiras credenciadas e do setor audiovisual, observada a composição conforme disposto
em regulamento.
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§ 2º A participação no Comitê Gestor não será
remunerada.
§ 3º As despesas operacionais de planejamento, prospecção, análise e estruturação de operações,
contratação, aplicação de recursos, acompanhamento
de operações contratadas e divulgação de resultados,
necessários à implantação e manutenção das atividades da categoria de programação especíﬁca, previstas no art. 1º desta Lei, não poderão ultrapassar o
montante correspondente a 5% (cinco por cento) dos
recursos arrecadados anualmente.
Art. 6º Os recursos a que se refere o art. 2º desta Lei não utilizados até o ﬁnal do exercício, apurados
no balanço anual, serão transferidos como crédito do
FNC, alocados na categoria de programação especíﬁca, no exercício seguinte.
Art. 7º A Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 18. As empresas distribuidoras, as
programadoras de obras audiovisuais para o
segmento mercado de serviços de comunicação eletrônica de massas por assinatura, as
programadoras de obras audiovisuais para outros mercados, conforme assinalado na alínea
e do Anexo I desta Medida Provisória, assim
como as locadoras de vídeo doméstico e as
empresas de exibição, devem fornecer relatórios periódicos sobre a oferta e o consumo
de obras audiovisuais e as receitas auferidas
pela exploração delas no período, conforme
normas expedidas pela Ancine.”(NR)
“Art. 34. O produto da arrecadação da
Condecine será destinado ao Fundo Nacional
da Cultura – FNC e alocado em categoria de
programação especíﬁca denominada Fundo
Setorial do Audiovisual, para aplicação nas atividades de fomento relativas aos Programas de
que trata o art. 47 desta Medida Provisória.
I – (revogado);
II – (revogado);
III – (revogado).(NR)
“Art. 39. ................................................
..............................................................
§ 2º Os valores correspondentes aos 3%
(três por cento) previstos no inciso X do caput
deste artigo deveria ser depositados na data do
pagamento, do crédito, do emprego, da remessa ou da entrega aos produtores, distribuidores
ou intermediários no exterior das importâncias
relativas a rendimentos decorrentes da exploração de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas ou por sua aquisição ou importação
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a preço ﬁxo, em conta de aplicação ﬁnanceira
especial em instituição ﬁnanceira pública, em
nome do contribuinte.
§ 3º Os valores não aplicados na forma
do inciso X do caput deste artigo, após 270
(duzentos e setenta) dias de seu depósito na
conta de que trata o § 2º deste artigo, destinarse-ão ao FNC e serão alocados em categoria
de programação especíﬁca denominada Fundo
Setorial do Audiovisual.
§ 4º Os valores previstos no inciso X do
caput deste artigo não poderão ser aplicados em obras audiovisuais de natureza publicitária.
..............................................................
§ 6º Os projetos produzidos com os recursos de que trata o inciso X do caput deste
artigo poderão utilizar-se dos incentivos previstos na Lei nº 9.685, de 20 de julho de 1993,
e na Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
limitados a 95% (noventa e cinco por cento)
do total do orçamento aprovado pela Ancine
para o projeto.”(NR)
“Art. 41. Os Fundos de Financiamento da
Indústria Cinematográﬁca Nacional – FUNCINES serão constituídos sob a forma de condomínio fechado, sem personalidade jurídica, e administrados por instituição ﬁnanceira
autorizada a funcionar pelo Banco central do
Brasil ou por agências e bancos de desenvolvimento.
...................................................... (NR)
“Art. 43. ................................................
I – projetos de produção de obras audiovisuais brasileiras independentes realizadas
por empresas produtoras brasileiras;
II – construção, reforma e recuperação
das salas de exibição de propriedade de empresas brasileiras;
III – aquisição de ações de empresas
brasileiras para produção, comercialização,
distribuição e exibição de obras audiovisuais
brasileiras de produção independente, bem
como para prestação de serviços de infra-estrutura cinematográﬁcos e audiovisuais;
IV – projetos de comercialização e distribuição de obras audiovisuais cinematográﬁcas
brasileiras de produção independente realizados por empresas brasileiras; e
V – projetos de infra-estrutura realizados
por empresas brasileiras.
§ 1º Para efeito da aplicação dos recursos
dos Funcines, as empresas de radiodifusão de
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sons o imagens e as prestadoras de serviços
de telecomunicaçôes não poderão deter o
controle acionário das empresas referidas no
inciso III do caput deste artigo.
§ 2º Os Funcines deverão manter, no
mínimo, 90% (noventa por cento) do seu patrimônio aplicados em empreendimentos das
espécies enumeradas neste artigo, observados, em relação a cada espécie de destinação,
os percentuais mínimos a serem estabelecidos
em regulamento.
..............................................................
§ 5º As obras audiovisuais de natureza
publicitária, esportiva ou jornalística não podem
se beneﬁciar de recursos dos Funcines ou do
FNC alocados na categoria de programação
especiﬁca Fundo Setorial do Audiovisual.
..............................................................
§ 7º Nos casos do inciso I do caput deste
artigo, o projeto deverá contemplar a garantia
de distribuição ou difusão das obras.
§ 8º Para os ﬁns deste artigo, aplica-se a
deﬁnição de empresa brasileira constante no §
1º do art. 1º desta Medida Provisória.”(NR)
“Art. 44. Até o período de apuração relativo ao ano-calendário de 2016, inclusive, as
pessoas físicas e jurídicas tributadas pelo lucro real poderão deduzir do Imposto de Renda
devido as quantias aplicadas na aquisição de
cotas dos Funcines.
§ 1º A dedução referida no caput deste
artigo pode ser utilizada de forma alternativa
ou conjunta com a referida nos arts. 1º e 1º-A
da Lei nº 8.635, de 20 de julho de 1993.
§ 2º No caso das pessoas físicas, a dedução prevista no caput deste artigo ﬁca sujeita
ao limite de 6% (seis por cento) conjuntamente
com as deduções de que trata o art. 22 da Lei
nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 3º Somente são dedutíveis do imposto
devido as quantias aplicadas na aquisição de
cotas dos Funcines:
I – pela pessoa física, no ano-calendário a
que se referir a declaração de ajuste anual;
II – pela pessoa jurídica, no respectivo
período de apuração de imposto(NR)
“Art. 45. ................................................
..............................................................
III – no ano-calendário, conforme ajuste
em declaração anual de rendimentos para a
pessoa física.
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§ 1º Em qualquer hipótese, não será
dedutível a perda apurada, na alienação das
cotas dos Funcines.
§ 2º A dedução prevista neste artigo está
limitada a 3% (três por cento) do imposto devido pelas pessoas jurídicas e deverá observar
o limite previsto no inciso II do caput do art. 6º
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 3º (Revogado).
§ 4º A pessoa jurídica que alienar as cotas dos Funcines somente poderá considerar
como custo de aquisição, na determinação
do ganho de capital, os valores deduzidos na
forma do caput deste artigo na hipótese em
que a alienação ocorra após 5 (cinco) anos da
data de sua aquisição.
..............................................................
§ 6º (Revogado) .”(NR)
“Art. 47. Como mecanismos de fomento
de atividades audiovisuais, ﬁcam instituídos,
conforme normas a serem expedidas pela
Ancine:
I – o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro – PRODECINE,
destinado ao fomento de projetos de produção
independente, distribuição, comercialização e
exibição por empresas brasileiras;
II – o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro – PRODAV,
destinado ao fomento de projetos de produção,
programação, distribuição, comercialização e
exibição de obras audiovisuais brasileiras de
produção independente;
III – o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Cinema e do
Audiovisual – PRÓ-INFRA, destinado ao fomento de projetos de infra-estrutura técnica
para a atividade cinematográﬁca e audiovisual
e de desenvolvimento, ampliação e modernização dos serviços e bens de capital de empresas brasileiras e proﬁssionais autônomos
que atendam às necessidades tecnológicas
das produções audiovisuais brasileiras.
..............................................................
§ 2º A Ancine estabelecerá critérios e
diretrizes gerais para a aplicação e a ﬁscalização dos recursos dos Programas referidos no
caput deste artigo.”(NR)
“Art. 48. São fontes de recursos dos Programas de que trata o art. 47 desta Medida
Provisória:
..................................................... “(NR)
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“Art. 61. O descumprimento dos projetos executados com recursos recebidos do
FNC alocados na categoria de programação
especíﬁca denominada Fundo Setorial do Audiovisual e dos Funcines, a não-efetivação do
investimento ou a sua realização em desacordo com o estatuído implica a devolução dos
recursos acrescidos de:
..................................................... ”(NR)
Art. 8º A Lei nº 8.695, de 20 de julho de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º Até o exercício ﬁscal de 2010,
inclusive, os contribuintes poderão deduzir
do imposto de renda devido as quantias referentes a investimentos feitos na produção
de obras audiovisuais cinematográﬁcas brasileiras de produção independente, mediante
a aquisição de cotas representativas de direitos de comercialização sobre as referidas
obras, desde que estes investimentos sejam
realizados no mercado de capitais, em ativos
previstos em lei, e autorizados pela Comissão
de Valores Mobiliários, e os projetos tenham
sido previamente aprovados pela Ancine, na
forma do regulamento.
..................................................... ”(NR)
“Art. 3º ..................................................
§ 1º A pessoa jurídica responsável pela
remessa das importâncias pagas, creditadas,
empregadas ou remetidas aos contribuintes de
que trata o caput deste artigo terá preferência
na utilização dos recursos decorrentes do benefício ﬁscal de que trata este artigo.
§ 2º Para o exercício da preferência prevista no § 1º deste artigo, o contribuinte poderá
transferir expressamente ao responsável pelo
pagamento ou remessa o benefício de que trata
o caput deste artigo em dispositivo do contrato
ou por documento especialmente constituído
para esses ﬁns.”(NR)
“Art. 4º O contribuinte que optar pelo uso
dos incentivos previstos nos arts. 1º, 1º-A, 3º
e 3º-A, todos desta Lei, depositará, dentro
do prazo legal ﬁxado para o recolhimento do
imposto, o valor correspondente ao abatimento
em conta de aplicação ﬁnanceira especial, em
instituição ﬁnanceira pública, cuja movimentação sujeitar-se-á a prévia comprovação pela
Ancine de que se destina a investimentos em
projetos de produção de obras audiovisuais
cinematográﬁcas e videofonográﬁcas brasileiras de produção independente.
§ 1º .......................................................
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I – em nome do proponente, para cada
projeto, no caso do art. 1º e do art. 1º-A, ambos desta Lei;
II – em nome do contribuinte, do seu
representante legal ou do responsável pela
remessa, no caso do art. 3º e do art. 3º-A,
ambos desta Lei.
§ 2º .......................................................
..............................................................
II – limite do aporte de recursos objeto dos
incentivos previstos no art. 1º e no art. 1º-A, ambos desta Lei, somados, é de R$4.000.000,00
(quatro milhões de reais) e, para o incentivo
previsto no art. 3º e no art. 3º-A, ambos desta Lei, somados, é de R$3.000.000,00 (três
milhões de reais), podendo esses limites ser
utilizados concomitantemente;
.................................................... ” (NR)
“Art. 5º Os valores não aplicados na forma dos arts. 1º e 1º-A, ambos desta Lei, no
prazo de 48 (quarenta e oito) meses, contado
da data do início do 1º (primeiro) depósito na
conta de que trata o inciso I do § 1º do art. 4º,
e, no caso dos arts. 3º e 3º-A, todos desta Lei,
após 180 (cento e oitenta) dias de seu depósito na conta de que trata o inciso II do § 1º
do art. 4º desta Lei, destinar-se-ão ao Fundo
Nacional da Cultura e serão alocados em categoria de programação especíﬁca denominada
Fundo setorial do Audiovisual, para aplicação
em projetos de fomento à indústria cinematográﬁca nacional, conforme normas expedidas
pelo Comitê Gestor.” (NR)
Art. 9º Ficam incluídos na Lei nº 8.685, de 20 de
1993, os seguintes arts. 1º-A e 3º-A:
“Art. 1º-A. Até o ano-calendário de 2016,
inclusive, os contribuintes poderão deduzir do
imposto de renda devido as quantias referentes
ao patrocínio à produção de obras cinematográﬁcas brasileiras de produção independente, cujos projetos tenham sido previamente
aprovados pela Ancine, do imposto de renda
devido apurado:
I – na declaração de ajuste anual pelas
pessoas físicas; e
II – em cada período de apuração, trimestral ou anual, pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real.
§ 1º A dedução prevista neste artigo está
limitada:
I – a 4% (quatro por cento) do imposto
devido pelas pessoas jurídicas e deve observar
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o limite previsto no inciso II do art. 6º da Lei nº
9.532, de 10 de dezembro de 1997; e
II – a 6% (seis por cento) do imposto
devido pelas pessoas físicas, conjuntamente
com as deduções de que trata o art. 22 da Lei
nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 2º Somente são dedutíveis do imposto devido os valores despendidos a título de
patrocínio:
I – pela pessoa física no ano-calendário a que se referir a declaração de ajuste
anual; e
II – pela pessoa jurídica no respectivo
período de apuração de imposto.
§ 3º As pessoas jurídicas não poderão
deduzir o valor do patrocínio de que trata o caput deste artigo para ﬁns de determinação do
lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
§ 4º Os projetos especíﬁcos da área audiovisual, cinematográﬁca de difusão, preservação, exibição, distribuição e infra-estrutura
técnica apresentados por empresa brasileira
poderão ser credenciados pela Ancine para
fruição dos incentivos ﬁscais de que trata o caput deste artigo, na forma do regulamento.”
“Art. 3º-A. Os contribuintes do Imposto de
Renda incidente nos termos do art. 72 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, beneﬁciários do crédito, emprego, remessa, entrega
ou pagamento pela aquisição ou remuneração,
a qualquer título, de direitos, relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e
imagens e serviço de comunicação eletrônica
de massa por assinatura, de quaisquer obras
audiovisuais ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira, poderão beneﬁciar-se
de abatimento de 70% (setenta por cento) do
imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de produção de obras
cinematográﬁcas brasileira de longa-metragem
de produção independente e na co-produção
de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas
brasileiras de produção independente de curta, média e longas-metragens, documentários,
teleﬁlmes e minisséries.
§ 1º A pessoa jurídica responsável pela
remessa das importâncias pagas, creditadas,
empregadas, entregues ou remetidas aos contribuintes de que trata o caput deste artigo terá
preferência na utilização dos recursos decorrentes do benefício ﬁscal de que trata este artigo.
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§ 2º Para o exercício da preferência prevista no § 1º deste artigo, o contribuinte poderá transferir expressamente ao responsável
pelo crédito, emprego, remessa, entrega ou
pagamento o benefício de que trata o caput
deste artigo em dispositivo do contrato ou por
documento especialmente constituído para
esses ﬁns.”
Art. 10. As distribuidoras de obras audiovisuais
para o mercado de vídeo doméstico, em qualquer suporte, devem utilizar sistema de controle de receitas
sobre as vendas, compatível com as normas expedidas pela Ancine.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo
estende-se às empresas responsáveis pela fabricação,
replicação e importação de unidades pré-gravadas de
vídeo doméstico, em qualquer suporte.
Art. 11. Os exploradores de atividades audiovisuais deverão prestar informações à Ancine quanto aos
contratos de co-produção, cessão de direitos de exploração comercial, exibição, veiculação, licenciamento,
distribuição, comercialização, importação e exportação
de obras audiovisuais realizadas com recursos originários de benefício ﬁscal ou ações de fomento direto,
conforme normas expedidas pela Ancine.
Art. 12. Poderá constar dos orçamentos das
obras cinematográﬁcas e audiovisuais nacionais que
utilizam os incentivos ﬁscais previstos nas Leis nºs
8.313, de 23 de dezembro de 1991, e 9.685, de 20
de julho de 1993, na Medida Provisória 2.228-1, de
6 de setembro de 2001, e nesta Lei, no montante de
até 10% (dez por cento) do total aprovado, a remuneração dos serviços de gerenciamento e execução
do respectivo projeto por empresas produtoras cinematográﬁcas brasileiras.
Parágrafo único. No caso de os serviços a que
se refere o caput deste artigo serem terceirizados,
seus pagamentos deverão ser comprovados nas prestações de contas com notas ﬁscais ou recibos das
empresas contratadas, acompanhados dos comprovantes de recolhimento dos tributos e contribuições
correspondentes.
Art. 13. Para os ﬁns desta Lei, classiﬁcam-se
as infrações cometidas nas atividades audiovisuais em:
I – leves: aquelas em que o infrator seja beneﬁciado por circunstância atenuante;
II – graves: aquelas em que for veriﬁcada uma
circunstância agravante;
III – gravíssimas: aquelas em que seja veriﬁcada a existência de 2 (duas) ou mais circunstâncias
agravantes.
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§ 1º A advertência será aplicada nas hipóteses
de infrações consideradas leves, ﬁcando o infrator notiﬁcado a fazer cessar a irregularidade, sob pena de
imposição de outras sanções previstas em lei.
§ 2º A multa simples será aplicada quando o
infrator incorrer na prática de infrações leves ou graves e nas hipóteses em que, advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de sanálas no prazo assinalado, devendo o seu valor variar
entre R$500,00 (quinhentos reais) e R$100.000,00
(cem mil reais).
§ 3º Nas infrações para as quais não haja sanção especíﬁca prevista em lei, a Ancine privilegiará a
aplicação de sanção de multa simples.
Art. 14. Para os efeitos desta Lei, da Lei nº 8.695,
de 20 de julho 1993, e dos demais instrumentos normativos aplicáveis às atividades audiovisuais, serão
consideradas as seguintes sanções restritivas de direito, sem prejuízo das sanções previstas no art. 13
desta Lei:
I – perda ou suspensão de participação nos programas do FNC em categoria de programação especíﬁca, conforme art. 1º desta Lei;
II – perda ou suspensão de participação em linhas de ﬁnanciamento em estabelecimentos oﬁciais
de crédito;
III – proibição de contratar com a administração
pública, pelo período de até 2 (dois) anos;
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IV – suspensão ou proibição de fruir dos benefícios ﬁscais da legislação audiovisual, pelo período de
até 2 (dois) anos.
Art. 15. O descumprimento ao disposto nos arts. 10
e 11 desta Lei sujeitará o infrator a multa de R$100.000,00
(cem mil reais) a R$1.000.000,00 (um milhão de reais),
na forma do inciso II do caput do art. 13 desta Lei.
Art. 16. O descumprimento ao disposto nos arts. 18,
22 e 23 da Medida Provisória nº 2.229-1, de 6 de setembro de 2001, sujeitará o infrator a multa de R$2.000,00
(dois mil reais) a R$100.000,00 (cem mil reais).
Art. 17. Nos dispositivos sem previsão de limite
especíﬁco, a multa aplicada em razão do descumprimento do disposto na Medida Provisória nº 2.229-1, de
6 de setembro de 2001, e nesta Lei, limitar-se-á a 5%
(cinco por cento) da receita bruta mensal da empresa,
observado o disposto no art. 60 da Medida provisória
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.
Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da sua
publicação.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 20. Ficam revogados os incisos I, II, IV e XIII
do caput do art. 11, os §§ 3º e 6º do art. 45, o art. 51
e o § 1º do art. 6º da Medida Provisória nº 2.226–1, de
6 de setembro de 2001.
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MENSAGEM Nº 432, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 1º do art. 64 da Constituição,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências
o texto do projeto de lei que “Altera a destinação de
receitas decorrentes da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematogrâﬁca Nacional – CONDECINE, criada pela Medida Provisória nº 2.228-1, de
6 de setembro de 2001, visando o ﬁnanciamento de
programas e projetos voltados para o desenvolvimento
das atividades audiovisuais, altera a Lei nº 8.685, de
20 de julho de 1993, prorrogando e instituindo mecanismos de fomento à atividade audiovisual, e dá outras
providências”.
Brasília, 7 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MENSAGEM Nº 759, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a ﬁm de solicitar
seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada,
a urgência pedida com apoio no § 1º do art. 64 da
Constituição para o Projeto de Lei nº 7.193, de 2006,
que “Altera a destinação de receitas decorrentes da
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca Nacional – CONDECINE, criada pela
Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de
2001, visando o ﬁnanciamento de programas e projetos voltados para o desenvolvimento das atividades
audiovisuais, altera a Lei nº 8.685, de 20 de julho de
1993, prorrogando e instituindo mecanismos de fomento à atividade audiovisual, e dá outras providências”,
enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem nº
432, de 2006.
Brasília, 4 de setembro de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EMI Nº 14
Brasília, 18 de maio de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei que,
alterando a destinação de receitas decorrentes da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca Nacional – CONDECINE constante da Medida
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e a
Lei nº 8.685 de 20-7-1993 – Lei do Audiovisual, dispõe
sobre a criação do Fundo Setorial do Audiovisual junto ao Fundo Nacional de Cultura e atualiza o sistema
jurídico normativo de mecanismos de incentivo à produção audiovisual e cinematogràﬁca existente.
1. Esse Projeto de Lei é resultado do esforço
desenvolvido pelo Ministério da Cultura, pela Casa
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Civil da Presidência da República, pelo Ministério da
Fazenda e pela Agência Nacional do Cinema, além
de dispor das contribuições valiosas do Ministério da
Ciência e Tecnologia e de outros órgãos do Governo.
As principais medidas propostas foram colhidas ao
longo de um amplo processo de debates com o setor
e no interior do comitê da sociedade civil do Conselho
Superior do Cinema.
2. A Exposição de Motivos está estruturada em
duas partes. Na primeira delas é feita uma introdução
ao assunto, o contexto no qual está inserida a indústria audiovisual no Brasil e no mundo e apresentando
a natureza dos fundos públicos voltados ao ﬁnanciamento das atividades audiovisuais. Na segunda parte
se expõem os fundamentos do Projeto de Lei.
I – Da Apresentação
3. A indústria audiovisual é considerada uma das
mais dinâmicas da economia internacional. Os diversos mercados para consumo de obras audiovisuais
– ﬁlmes e programas de televisão – movimentaram em
2002, segundo dados do Institut de l’Audiovisuel et
des Télécommunications en Europe, cerca de 255
bilhões, apenas nos países desenvolvidos.
4. O tamanho da população brasileira faz do Brasil
um dos maiores e mais promissores mercados mundiais
para produtos audiovisuais, tendo faturado em 2003
cerca de US$3,8 bilhões. Tais valores referem-se, ao
câmbio da época, à publicidade na TV aberta, às assinaturas na televisão paga, à venda de ingressos nas
salas de exibição e à venda de unidades pré-gravadas
de vídeo doméstico (VHS e DVD).
5. Contudo, os números do mercado audiovisual
no país mostram-se tímidos diante do gigantismo do
mercado mundial e mesmo diante das grandes empresas internacionais do setor: em 2002 as duas maiores
obtiveram faturamento superior a US$ 20 bilhões com
vendas de produtos audiovisuais. Comparando, todo
o mercado audiovisual brasileiro seria menor do que
o faturamento da empresa em 18ª posição no ranking
mundial nas vendas em produtos audiovisuais. Ademais,
parte considerável do mercado audiovisual brasileiro é
ocupada pela produção audiovisual estrangeira, impactando negativamente o balanço de pagamentos do país.
A título de ilustração, programadoras estrangeiras com
atuação no mercado brasileiro de televisão por assinatura – cerca de 4 milhões de assinaturas – remeteram
ao exterior o equivalente a R$475 milhões.
7. Nas duas últimas décadas do século XX a
indústria audiovisual mundial experimentou grandes
transformações. Consolidaram-se novos mercados para
produtos audiovisuais, tais como o vídeo doméstico e
a televisão por assinatura, e a indústria audiovisual foi
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alçada ao centro da dinâmica econômica mundial, na
medida em que se avançou a convergência tecnológica e empresarial entre as mídias, as tecnologias da
informação e as telecomunicações.
8. Além do inegável valor econômico, a indústria
audiovisual é portadora de inestimável valor cultural.
As obras cinematográﬁcas e audiovisuais brasileiras,
pilar desta indústria, constituem fator determinante
da integração nacional, expressão da contribuição
particular do povo brasileiro aos povos no mundo. E
por meio desta indústria que os valores, a tradição e
o imaginário dos brasileiros se multiplicam em sua
rica diversidade. Trata-se de um fator indispensável
ao entendimento do passado e do presente do país,
ao mesmo tempo em que perscruta o futuro, da nação e do mundo. Deste modo é indispensável que o
Brasil se mantenha e aperfeiçõe sua inserção entre os
países que se mantêm como centros produtores de
obras audiovisuais no mundo, elemento determinante
da nossa soberania.
9. Cientes do desaﬁo que se descortinava com
a convergência, vários países procuraram aproveitar
essas mudanças, tomando-as janelas de oportunidade
para a confecção de políticas públicas focadas na geração de emprego e renda, na aﬁrmação das culturas
regionais e nacionais e na obtenção de importantes
divisas com exportação. A soberania, o desenvolvimento econômico e cultural e a promoção da diversidade
cultural ﬁguraram como pano de fundo para a aﬁrmação de tais políticas públicas, cujas medidas variaram
de país a país e abarcaram diversos instrumentos,
tais como o estabelecimento de cotas de veiculação
da produção nacional, regional, comprometimento das
emissoras de televisão com a produção independente,
mecanismos de ﬁnanciamento à produção e distribuição
de obras audiovisuais suportados por fundos públicos
voltados exclusivamente ao setor e a reformulação do
marco regulatório pertinente às telecomunicações, à
comunicação social e ao audiovisual.
10. Os novos marcos regulatórios relativos à indústria audiovisual dos países mais desenvolvidos,
longe de implicarem qualquer tipo de cerceamento
qualitativo dos conteúdos audiovisuais passíveis de
produção ou veiculação, procuraram garantir recursos para a produção audiovisual e centraram foco em
dois princípios fundamentais: estímulo à competição
nos meios de comunicação social eletrônica e a busca
pela ampliação da diversidade das fontes de informação e entretenimento disponíveis para a sociedade. A
construção de políticas públicas alicerçadas nesses
dois princípios que se reforçam mutuamente possibilitou maior demanda por produções nacionais e regionais, maior competitividade sistematica produção de
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conteúdos audiovisuais, novas formas de acesso à
informação e entretenimento e serviços mais baratos
aos consumidores, assim como o fortalecimento da
democracia e da cultura nacional.
11. Dentre os fatores sistêmicos da competitividade de uma determinada indústria ﬁgura como fundamental, além dos aspectos regulatórios, o acesso aos
meios de ﬁnanciamento adequados às atividades em
questão. Os fundos públicos voltados exclusivamente
para a indústria audiovisual, comuns em vários países,
buscam essencialmente a competitividade sistêmica
das atividades audiovisuais, focando o ﬁnanciamento da produção independente de obras audiovisuais,
além de outros gargalos existentes na indústria. Os
produtores independentes – sem ligações com grandes estruturas de distribuição e veiculação de obras
audiovisuais – constituem, reconhecidamente, o elo
mais frágil da cadeia produtiva da indústria audiovisual, ainda que tenham fundamental importância para a
sustentabilidade de uma produção audiovisual competitiva, diversa e plural.
12. Os fundamentos para a constituição dos fundos públicos às atividades audiovisuais são similares
às razões pelas quais se criam fundos públicos para o
ﬁnanciamento de inovações tecnológicas. Pressupõese que o desenvolvimento de uma obra audiovisual,
tal como o desenvolvimento de uma inovação tecnológica, implica em grandes riscos, na medida em que
não se pode prever, em princípio e com exatidão, se
essa obra – tal como uma inovação tecnológica – encontrará, no mercado, os recursos que remunerem o
custo do seu desenvolvimento.
13. Constitui senso comum que a pesquisa tecnológica deve ser incentivada, mesmo a fundo perdido,
pois é sabido que, ainda que a maior parte das pesquisas não venta a redundar em produtos vencedores
no mercado, algumas pesquisas implicarão em inovações que beneﬁciarão sistemicamente a economia. Ou
seja, justiﬁca-se o investimento público em pesquisa
e desenvolvimento pelas substanciais externalidades
positivas que geram para a sociedade como um todo
– benefícios que superam a quantidade de recursos
públicos inicialmente investidos. O mesmo princípio se
aplica à produção audiovisual: a produção e a veiculação de obras audiovisuais nacionais geram importantes extemalidades positivas para toda a sociedade, na
medida em que mostram temas nacionais, reforçam
as identidades regionais e nacionais, promovendo a
cidadania e a cultura.
14. Os fundos públicos de apoio às atividades
audiovisuais existentes em vários países procuram
não se sustentar exclusivamente em recursos orçamentários. De modo geral, a maior parte dos recursos
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aportados é derivada da própria indústria, procurando,
com isso, garantir certa sustentabilidade às atividades
audiovisuais uma sustentabilidade que não poderia ser
obtida exclusivamente via mercado. Assim, o fundo público argentino, por exemplo, obtém recursos advindos
das emissoras de televisão, das salas de cinema e do
mercado de vídeo doméstico, tal como alguns fundos
existentes na Alemanha. No Reino Unido o fundo público recebe parcela importante dos recursos da loteria daquele país.
15. O caso mais emblemático é o fundo público
francês que, em 2002 contou com �468 milhões, sendo
que 67% dos recursos foram derivados das redes de
televisão, 22% de taxas sobre os ingressos e apenas
7,6% dos recursos (�35,6 milhões) foram advindos de
recursos orçamentários. A maior parte dos recursos
recolhidos da televisão retoma para o segmento, incentivando a produção independente voltada para esse
veículo e parte importante do fundo é direcionada à
manutenção e ao aperfeiçoamento do parque exibidor
de cinema. A título de comparação, no mesmo ano o
governo federal aportou, na produção audiovisual brasileira (essencialmente, obras cinematográﬁcas), cerca
de R$66 milhões provenientes de renúncia ﬁscal e mais
R$18 milhões advindos de aportes diretos.
16. De modo geral, os fundos públicos simulam
mecanismos de mercado na concessão dos recursos,
de maneira que raramente tais recursos são concedidos a fundo perdido. Os mecanismos utilizados para
a concessão dos recursos às atividades audiovisuais
compreendem, por exemplo, empréstimos com juros
mais baixos, participação direta em determinadas obras
e o aporte em fundos de aval destinados a garantir
empréstimos privados na produção de ﬁlmes. Os fundos públicos geralmente são “sócios” nos riscos que
envolvem naturalmente a produção audiovisual, e os
mecanismos de ﬁnanciamento à produção geridos garantem que parte considerável dos recursos aportados
na produção audiovisual retomem ao fundo, retro-alimentando as atividades para as quais foram criados.
II – Dos Fundamentos do Projeto de Lei
17. O texto do Projeto de Lei proposto tem suas
premissas inspiradas na diretriz de encontrar, dentro
do sistema jurídico vigente, solução institucional capaz de garantir e ampliar conquistas importantes da
indústria audiovisual brasileira, instituidas através Lei
Rouanet, na Lei do Audiovisual e na Medida Provisória nº 2.228-1, que criou e instituiu a Agência Nacional
do Cinema.
18. O presente Projeto de Lei tem como principal
inovação a criação de uma categoria de programação
especiﬁca, denominada Fundo Setorial do Audiovisual
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que será instituida junto ao Fundo Nacional da Cultural, criado pela Lei nº 7.505, de 1986, e regulamentado
pelo Decreto nº 5.761 de 7 de abril de 2006. O Fundo
Setorial do Audiovisual visa o ﬁnanciamento de programas e projetos voltados para o desenvolvimento e
a maior competitividade da indústria audiovisual brasileira. Adicionalmente, este Projeto de Lei cria dois
incentivos em benefício da produção independente e
da televisão brasileiras e prorroga a vigência de outros
incentivos existentes.
19. Os recursos que acorrerão ao Fundo Setorial do Audiovisual serão advindos essencialmente da
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca Nacional – CONDECINE, restabelecida
pela Medida Provisória nº 2.228-1,de 2001. Em 2005
a arrecadação da Condecine foi de cerca de R$36 milhões. A categoria de programação especiﬁca proposta neste Projeto de Lei não cria qualquer novo tributo,
nem ocasiona aumento nos já existentes.
20. Os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual poderão ser aplicados, por intermédio de agente
ﬁnanceiro, em investimentos retomáveis e empréstimos
reembolsáveis destinados a projetos audiovisuais, na
equalização dos encargos ﬁnanceiros incidentes nas
operações de ﬁnanciamento de obras audiovisuais.
Poderão ainda ser aplicados, por meio de valores nãoreembolsáveis, em casos especíﬁcos a serem previstos
em regulamento.
21. Visando estabelecer as diretrizes gerais, os
planos de investimento e monitorar a implementação
das ações deﬁnidas no âmbito do Fundo Setorial do
Audiovisual será instituído um Comitê Gestor composto
por representantes do Ministério da Cultura, da Agência Nacional do Cinema, do setor audiovisual e das
instituições ﬁnanceiras credenciadas como agentes
ﬁnanceiros repassadores dos recursos da categoria
de programação especíﬁca.
22. Dois novos incentivos são criados por este
Projeto de Lei. O primeiro inclui o art. 1º-A na Lei nº
8.685, de 1993, mais conhecida como Lei do Audiovisual. Esse novo incentivo vem ocupar o lugar que será
deixado, a partir de 2007, pelo mecanismo disposto
no art. 25 da Lei nº 8.313, de 1991, denominada Lei
Rouanet, que possibilita a renúncia ﬁscal dos valores
aportados, como patrocínio, por pessoas jurídicas na
produção de obras cinematográﬁcas de longa-metragem. Tal mecanismo foi responsável em 2005 por
R$36 milhões alocados na produção cinematográﬁca
brasileira, e tem prazo de vigência até 12 de janeiro de
2007 – conforme o art. 52 da MP 2.228 de 2001.
23. O segundo incentivo criado por este Projeto
de Lei inclui o art. 3º-A na Lei nº 8.685 possibilitando
que empresas de radiodifusão e programadoras na-
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cionais de televisão por assinatura venham a dispor
de parte do imposto de renda devido sobre a remessa de recursos enviados ao exterior – derivados da
exploração de conteúdos audiovisuais estrangeiros
– na co-produção de obras audiovisuais brasileiras de
produção independente.
24. O mecanismo criado no art. 39-A da Lei do
Audiovisual contribui para a isonomia de tratamento
entre programadoras brasileiras e programadoras estrangeiras com atuação no Brasil, haja vista que estas
últimas desfrutam de incentivos para a co-produção
de obras audiovisuais de produção independente (art.
39 da MP nº 2.228 de 2001). Ademais, o mecanismo
poderá constituir um importante incentivo para a aproximação das emissoras de televisão com a produção
independente brasileira. A consolidação de tal parceria
é especialmente importante pata suprir de conteúdos
audiovisuais nacionais os novos “canais” que surgirão
com a digitalização das transmissões televisivas.
25. Este Projeto de Lei atualiza o escalonamento gradativo para a dedução do imposto de renda dos
Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográﬁca
Nacional – FUNCINES, instituídos pela Medida Provisória nº 2.228-1. Os Funcines são fundos privados,
constituídos sob a forma de condomínio fechado, administrados por instituições ﬁnanceiras e monitorados
pela Comissão de Valores Mobiliários. A MP nº 2.228
previu mecanismos de incentivo ﬁscal, decrescentes
ano a ano, para o investimento das pessoas jurídicas
em tais fundos.
26. Apesar de terem sido criados em 2001, os
Funcines foram regulamentados em 2003 e passaram
a funcionar efetivamente em 2005. Ocorre que parte
substancial da dedução do imposto de renda foi suspensa em dezembro de 2005, o que, no presente momento, toma o aporte em tais fundos um investimento
pouco competitivos frente aos outros mecanismos de
incentivo ﬁscal voltados à indústria cinematográﬁca.
Assim, a atualização do escalonamento para diminuição dos percentuais envolvidos na dedução do imposto
de renda é de fundamental importância para que tais
fundos possam se consolidar.
27. A vigência do mecanismo disposto no art. 1º
da Lei nº 8.685, de 1993 também é prorrogada por este
Projeto de Lei. Tal mecanismo tomou-se a maior fonte
de recursos à indústria cinematográﬁca brasileira no
período conhecido como “Retomada”, que começa em
1995. Em 2005 o mecanismo aportou cerca de R$38
milhões na produção de obras cinematográﬁcas de
produção independente. Esse mecanismo, tal como
está a norma legal existente, deixará de viger em dezembro de 2006.
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28. Por ﬁm, o presente texto cuida de atualizar
procedimentos de monitoramento das atividades e disciplinamento de condutas das empresas pertinentes ao
escopo de atuação da Agência Nacional de Cinema.
São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente,
as razões que submetemos à elevada apreciação de
Vossa Excelência ao propor o encaminhamento do
presente Projeto de Lei ao Congresso Nacional.
Respeitosamente, Gilberto Gil, Dilma Rousseff
e Guido Mantega.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001
Estabelece princípios gerais da Política Nacional do Cinema, cria o Conselho
Superior do Cinema e a Agência Nacional
do Cinema – ANCINE, institui o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema
Nacional – PAODECINE, autoriza a criação
de Fundos de Financiamento da Indústria
Cinematográﬁca Nacional – FUNCINES altera a legislação sobre a Contribuição para o
Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca Nacional e dá outras providências.
Art. 1º Para ﬁns desta Medida Provisória entende-se como:
I – obra audiovisual: produto da ﬁxação ou transmissão de imagens, com ou sem som, que tenha a
ﬁnalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para ﬁxá-las ou
transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão;
II – obra cinematográﬁca: obra audiovisual cuja
matriz original de captação é uma película com emulsão fotossensível ou matriz de captação digital, cuja
destinação e exibição seja prioritariamente e inicialmente o mercado de salas de exibição;
III – obra videofonográﬁca: obra audiovisual cuja
matriz original de captação é um meio magnético com
capacidade de armazenamento de informações que se traduzem em imagens em movimento, com ou sem som;
IV – obra cinematográﬁca e videofonográﬁca de
produção independente: aquela cuja empresa produtora, detentora majoritária dos direitos patrimoniais
sobre a obra, não tenha qualquer associação ou vínculo, direto ou indireto, com empresas de serviços de
radiodifusão de sons e imagens ou operadoras de comunicação eletrônica de massa por assinatura;
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V – obra cinematográﬁca brasileira ou obra videofonográﬁca brasileira: aquela que atende a um
dos seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº
10.454, de 13-5-2002)
a) ser produzida por empresa produtora brasileira, observado o disposto no § 1º, registrada na Ancine,
ser dirigida por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há mais de 3 (três) anos, e utilizar para
sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas
e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais
de 5 (cinco) anos; (Redação dada pela Lei nº 10.454,
de 13-5-2002)
b) ser realizada por empresa produtora brasileira
registrada na Ancine, em associação com empresas de
outros países com os quais o Brasil mantenha acordo
de co-produção cinematográﬁca e em consonância
com os mesmos.
c) ser realizada, em regime de co-produção, por
empresa produtora brasileira registrada na Ancine, em
associação com empresas de outros países com os
quais o Brasil não mantenha acordo de co-produção,
assegurada a titularidade de, no mínimo, 40% (quarenta
por cento) dos direitos patrimoniais da obra à empresa
produtora brasileira e utilizar para sua produção, no
mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 (três) anos.
(Redação dada pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
VI – segmento de mercado: mercados de salas de
exibição, vídeo doméstico em qualquer suporte, radiodifusão de sons e imagens, comunicação eletrônica de
massa por assinatura, mercado publicitário audiovisual ou quaisquer outros mercados que veiculem obras
cinematográﬁcas e videofonográﬁcas;
VII – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
de curta metragem: aquela cuja duração é igual ou
inferior a quinze minutos;
VIII – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
de média metragem: aquela cuja duração é superior a
quinze minutos e igual ou inferior a setenta minutos;
IX – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
de longa metragem: aquela cuja duração é superior a
setenta minutos;
X – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
seriada: aquela que, sob o mesmo título, seja produzida em capítulos;
XI – teleﬁlme: obra documental, ﬁccional ou de
animação, com no mínimo cinqüenta e no máximo cento e vinte minutos de duração, produzida para primeira
exibição em meios eletrônicos.
XII – minissérie: obra documental, ﬁccional ou de
animação produzida em película ou matriz de captação
digital ou em meio magnético com, no mínimo, 3 (três)
e no máximo 26 (vinte e seis) capítulos, com duração

NOVEMBRO
2006
1º 36331

Sexta-feira

máxima de 1.300 (um mil e trezentos) minutos; (Inciso
incluído pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
XIII – programadora: empresa que oferece, desenvolve ou produz conteúdo, na forma de canais ou
de programações isoladas, destinado às empresas de
serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação,
que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem
que sejam gerados e transmitidos por satélite ou por
qualquer outro meio de transmissão ou veiculação; (Inciso incluído pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
XIV – programação internacional: aquela gerada, disponibilizada e transmitida diretamente do exterior para o Brasil, por satélite ou por qualquer outro
meio de transmissão ou veiculação, pelos canais, programadoras ou empresas estrangeiras, destinada às
empresas de serviços de comunicação eletrônica de
massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços
de comunicação que transmitam sinais eletrônicos de
som e imagem; (Inciso incluido pela Lei nº 10.454, de
13-5-2002)
XV – programação nacional: aquela gerada e
disponibilizada, no território brasileiro, pelos canais ou
programadoras, incluindo obras audiovisuais brasileiras
ou estrangeiras, destinada às empresas de serviços
de comunicação eletrônica de massa por assinatura
ou de quaisquer outros serviços de comunicação que
transmitam sinais eletrônicos de som e imagem, que
seja gerada e transmitida diretamente no Brasil por
empresas sediadas no Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação; (Inciso
incluido pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
XVI – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
publicitária: aquela cuja matriz original de captação é
uma película com emulsão fotossensível ou matriz de
captação digital, cuja destinação é a publicidade e propaganda, exposição ou oferta de produtos, serviços,
empresas, instituições públicas ou privadas, partidos políticos, associações, administração pública, assim como
de bens materiais e imateriais de qualquer natureza;
(Inciso incluído pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
XVII – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
publicitária brasileira: aquela que seja produzida por
empresa produtora brasileira registrada na Ancine, observado o disposto no § 1º, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há mais de 3
(três) anos, e que utilize para sua produção, no mínimo,
2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou
residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos; (Inciso
incluido pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
XVIII – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
publicitária brasileira ﬁlmada no exterior: aquela, realizada no exterior, produzida por empresa produtora
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brasileira registrada na Ancine, observado o disposto
no § 1º, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro
residente no Brasil há mais de 3 (três) anos, e que utilize para sua produção, no mínimo, 1/3 (um terço) de
artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil
há mais de 5 (cinco) anos; (Inciso incluido pela Lei nº
10.454, de 13-5-2002)
XIX – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
publicitária estrangeira adaptada: aquela que não atende o disposto nos incisos XVII e XVIII, adaptada ao
idioma português ou às condições e necessidades comerciais ou técnicas de exibição e veiculação no Brasil;
(Inciso incluído pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
XX – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
publicitária brasileira de pequena veiculação: aquela
que seja produzida por empresa produtora brasileira
registrada na Ancine, observado o disposto no § 1º realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente
no País há mais de 3 (três) anos, e que utilize para sua
produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e
técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de
3 (três) anos e cuja veiculação esteja restrita a Municípios que totalizem um número máximo de habitantes a
ser deﬁnido em regulamento; (Inciso incluído pela Lei
nº 10.454, de 13-5-2002)
XXI – claquete de identiﬁcação: imagem ﬁxa ou
em movimento inserida no início da obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca contendo as informações
necessárias à sua identiﬁcação, de acordo como estabelecido em regulamento. (Inciso incluido pela Lei nº
10.454, de 13-5-2002)
§ 1º Para os ﬁns do inciso V deste artigo, entende-se por empresa brasileira aquela constituída sob as
leis brasileiras, com sede e administração no País, cuja
maioria do capital total e votante seja de titularidade
direta ou indireta, de brasileiros natos ou naturalizados
há mais de 10 (dez) anos, os quais devem exercer de
fato e de direito o poder decisório da empresa. (Redação dada pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
....................................................................................
Art. 11. Constituem receitas da Ancine:
I – parte do produto da arrecadação da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca Nacional – CONDECINE, de que trata o Capítulo
VI desta Medida Provisória;
II – até três por cento dos recursos a que se referem as alíneas c, d, e, i, do art. 2º da Lei nº 5.070, de
7 de julho de 1966, observado o limite máximo anual
de trinta milhões de reais;
....................................................................................
IV – o produto da alienação de bens, objetos e
instrumentos utilizados para a prática de infrações,
assim como do patrimônio de infratores, apreendidos
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em decorrência do exercício do poder de polícia e incorporados ao patrimônio da Ancine, nos termos de
decisão judicial;
....................................................................................
XIII – quaisquer outras receitas afetas às atividades de sua competência, não especiﬁcadas nos
incisos anteriores.
....................................................................................
Art. 18. As empresas de exibição deverão emitir relatório enumerando as obras cinematográﬁcas
brasileiras e estrangeiras exibidas no período pelos
cinemas de sua rede de exibição, número de dias de
exibição, número de espectadores e renda de bilheteria, conforme deﬁnido em regulamento, devendo estas
informações ser remetidas à Ancine.
....................................................................................
Art. 22. É obrigatório o registro das empresas de
produção, distribuição, exibição de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas nacionais ou estrangeiras na
Ancine, conforme disposto em regulamento.
Parágrafo único. Para se beneﬁciar de recursos
públicos ou incentivos ﬁscais destinados à atividade
cinematográﬁca ou videofonográﬁca a empresa deve
estar registrada na Ancine.
Art. 23. A produção no Brasil de obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca estrangeira deverá ser
comunicada à Ancine.
Parágrafo único. A produção e a adaptação de
obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca estrangeira,
no Brasil, deverão realizar-se mediante contrato com
empresa produtora brasileira, que será a responsável
pela produção perante as leis brasileiras.
....................................................................................
Art. 34. O produto da arrecadação da Condecine
terá as seguintes destinações:
I – custeio das atividades da Ancine;
II – atividades de fomento ao cinema e ao audiovisual desenvolvidas pelo Ministério da Cultura;
III – transferência ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional – PRODECINE, de
que trata o art. 47 desta Medida Provisória.
....................................................................................
Art. 39. São isentos da Condecine:
....................................................................................
X – a Condecine de que trata o parágrafo único
do art. 32, referente à programação internacional, de
que trata o inciso XIV do art. 1º, desde que a programadora beneﬁciária desta isenção opte por aplicar o
valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do
pagamento, do crédito, do emprego, da remessa ou da
entrega aos produtores, distribuidores ou intermediários
no exterior, das importâncias relativas a rendimentos
ou remuneração decorrentes da exploração de obras
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cinematográﬁcas ou videofonográﬁcas ou por sua aquisição ou importação a preço ﬁxo, bem como qualquer
montante referente a aquisição ou licenciamento de
qualquer forma de direitos, em projetos de produção
de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas brasileiras de longa, média e curta metragens de produção
independente, de co-produção de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas brasileiras de produção independente, de teleﬁlmes, minisséries, documentais,
ﬁccionais, animações e de programas de televisão de
caráter educativo e cultural, brasileiros de produção
independente, aprovados pela Ancine. (Inciso incluído
pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
....................................................................................
§ 2º Os valores correspondentes aos 3% (três
por cento), previstos no inciso IX deverão ser depositados na data do pagamento, do crédito, do emprego,
da remessa ou da entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, das importâncias
relativas a rendimentos decorrentes da exploração
de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas ou por
sua aquisição ou importação a preço ﬁxo, em conta
de aplicação ﬁnanceira especial no Banco do Brasil,
em nome do contribuinte. (Parágrafo incluido pela Lei
nº 10.454, de 13-5-2002)
§ 3º Os valores não aplicados na forma do inciso IX, após 270 (duzentos e setenta) dias de seu
depósito na conta de que trata o § 2º, destinar-se-ão
à Ancine, para aplicação em programas e projetos de
fomento à produção, distribuição e exibição de obras
cinematográﬁcas e videofonográﬁcas de produção
independente. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.454,
de 13-5-2002)
§ 4º Os valores previstos no inciso IX não poderão ser aplicados em obras audiovisuais de natureza
publicitária. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.454, de
13-5-2002)
....................................................................................
§ 6º Os projetos produzidos com os recursos de
que trata o inciso IX poderão utilizar-se dos incentivos
previstos na Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, e na
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, limitado a
95% (noventa e cinco por cento) do total do orçamento
aprovado pela Ancine para o projeto. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
....................................................................................
Art. 41. Os Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográﬁca Nacional – FUNCINES serão
constituídos sob a forma de condomínio fechado, sem
personalidade jurídica, e administrados por instituição
ﬁnanceira autorizada a funcionar pelo Banco Central
do Brasil.
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§ 1º O patrimônio dos Funcines será representado por quotas emitidas sob a forma escritural, alienadas ao público com a intermediação da instituição
administradora do Fundo.
§ 2º A administradora será responsável por todas as obrigações do Fundo, inclusive as de caráter
tributário.
....................................................................................
Art. 43. Os recursos captados pelos Funcines serão aplicados, na forma do regulamento, em projetos
e programas que, atendendo aos critérios e diretrizes
estabelecidos pela Ancine, sejam destinados a:
I – obras cinematográﬁcas brasileiras de produção independente;
II – construção, reforma e recuperação das salas de exibição;
III – aquisição de ações de empresas nacionais
de capital aberto constituídas para a produção, comercialização, distribuição ou exibição de obras cinematográﬁcas brasileiras de produção independente;
IV – obra cinematográﬁca ou videofonográﬁca
seriada produzida com no mínimo três e no máximo
vinte e seis capítulos e teleﬁlmes brasileiros de produção independente.
§ 1º As empresas de serviço de radiodifusão de
sons e imagens e de comunicação eletrônica de massa
por assinatura não poderão deter o controle acionário
das empresas referidas no inciso III deste artigo.
§ 2º Os Funcines deverão manter, no mínimo,
oitenta por cento do seu patrimônio aplicados em empreendimentos das espécies enumeradas neste artigo,
observada, em relação a cada espécie de destinação,
os percentuais mínimos a serem estabelecidos em
regulamento.
§ 3º A parcela do patrimônio do Fundo não comprometida com as aplicações de que trata este artigo,
será constituída por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco Central do Brasil.
§ 4º É vedada à aplicação de recursos de Funcines em projetos que tenham participação majoritária
de quotista do próprio Fundo.
§ 5º As obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas de natureza publicitária ou jornalística não poderão
se beneﬁciar dos Funcines ou do Prodecine, de que
trata o art. 47 desta Medida Provisória;
§ 6º As obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas produzidas com recursos dos Funcines terão seu
corte e edição ﬁnais aprovados para exibição pelo seu
diretor e produtor responsável principal,
§ 7º Nos casos dos incisos I e IV deve haver garantia de veiculação e difusão das obras.
Art. 44. Até o período de apuração relativo ao
ano-calendário de 2010, inclusive, as pessoas jurídicas
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sujeitas à tributação com base no lucro real poderão
deduzir do imposto de renda devido parcela do valor
correspondente às quantias aplicadas na aquisição de
quotas dos Funcines.
Parágrafo único. A dedução referida neste artigo
poderá ser utilizada alternativamente à de que trata o
art. 1º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, até o
ano-calendário de 2010, quando se extinguirá este benefício. (Redação dada pela Lei nº 11.329, de 2006)
Art. 45. A dedução de que trata o art. 44 incidirá
sobre o imposto devido:
....................................................................................
III – Gratiﬁcação de Fiscalização e Arrecadação
– GEFA de que trata a Lei nº 8.538. de 21 de dezembro de 1992;
....................................................................................
§ 1º A parcela a ser deduzida será calculada
aplicando-se percentual correspondente à soma das
alíquotas do imposto de renda das pessoas jurídicas
e da contribuição social sobre o lucro líquido, inclusive
adicionais, sobre o valor de aquisição de quotas dos
Funcines, limitada a três por cento do imposto devido
e observado o disposto no inciso II do art. 6º da Lei nº
9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 2º Os valores que excederem aos limites estabelecidos no § 1º não poderão ser utilizados em período de apuração posterior.
§ 3º O valor integral dos investimentos efetuados
na forma deste artigo poderá ser deduzido do lucro
líquido, na determinação do lucro real, nos seguintes
percentuais:
I – cem por cento, nos anos-calendário de 2002
a 2005;
II – cinqüenta por cento, nos anos-calendário de
2006 a 2008;
III – vinte e cinco por cento, nos anos-calendário
de 2009 e 2010.
§ 4º A pessoa jurídica que alienar as quotas dos
Funcines somente poderá considerar como custo de
aquisição, na determinação do ganho de capital, os
valores deduzidos na forma do § 3º na hipótese em
que a alienação ocorra após cinco anos da data de
sua aquisição.
§ 5º Em qualquer hipótese, não será dedutível
a perda apurada na alienação das quotas dos Funcines.
§ 6º O disposto nos §§ 3º a 5º aplica-se, também,
à contribuição social sobre o lucro líquido.
....................................................................................
Art. 47. Fica instituído o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Cinema Nacional – PRODECINE,
destinado a captar e aplicar recursos necessários ao
fomento de projetos de produção, distribuição, comer-
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cialização e exibição de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas brasileiras de produção independente,
bem assim de projetos de infra-estrutura técnica para
a atividade cinematográﬁca, inclusive pagamento do
Prêmio Adicional de Renda de que trata o art. 54, na
forma do regulamento.
§ 1º Os recursos do Prodecine poderão ser objeto
de aplicação a fundo perdido, nos casos especíﬁcos
previstos no regulamento.
§ 2º A Ancine estabelecerá critérios e diretrizes
gerais para a aplicação e a ﬁscalização dos recursos
do Prodecine.
Art. 48. São fontes de recursos do Prodecine:
I – percentual do produto da arrecadação da
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográﬁca Nacional – CONDECINE;
II – o produto da arrecadação de multas e juros, decorrentes do descumprimento das normas de
ﬁnanciamento pelos beneﬁciários dos recursos do
Prodecine;
III – a remuneração dos ﬁnanciamentos concedidos;
IV – as doações e outros aportes não especiﬁcados;
V – as dotações consignadas nos orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
....................................................................................
Art. 60. O descumprimento ao disposto nos arts.
17 a 19, 21, desta Medida Provisória sujeita os infratores a multas de R$2.000,00 (dois mil reais), na forma
do regulamento.
§ 1º Em qualquer hipótese as multas limitar-seão a:
I – um décimo por cento da receita bruta, para o
disposto nos arts. 18, 19, 21, 26, 28, 29 e no parágrafo
único do art. 31.
II – três décimos por cento da receita bruta, para
o disposto nos arts. 17, 24, 25 e 56;
III – cinco décimos por cento da receita bruta,
para o disposto no caput do art. 31.
....................................................................................
Art. 61. O descumprimento dos projetos executados com recursos recebidos do Prodecine e dos
Funcines, a não-efetivação do investimento ou a sua
realização em desacordo com o estatuído imputam a
devolução dos recursos acrescidos de:
I – juros moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema especial de Liquidação e Custódia
– SELIC, para títulos federais, acumulados mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês
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subseqüente ao do recebimento dos recursos até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento;
II – multa de vinte por cento calculada sobre o
valor total dos recursos.
....................................................................................
LEI Nº 6.070, DE 7 DE JULHO DE 1986
Cria o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2º O Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL é constituído das seguintes fontes: (Art. 2º com redação dada pela Lei nº 9.472, de
16-7-1997.)
....................................................................................
c) relativas ao exercício do poder concedente dos serviços de telecomunicações,
no regime público, inclusive pagamentos pela
outorga, multas e indenizações;
d) relativas ao exercício da atividade ordenadora da exploração de serviços de telecomunicações, no regime privado, inclusive
pagamentos pela expedição de autorização
de serviço, multas e indenizações;
e) relativas ao exercício do poder de outorga do direito de uso de radiofreqüência
para qualquer ﬁm, inclusive multas e indenizações;
..............................................................
j) decorrentes de quantias recebidas pela
aprovação de laudos de ensaio de produtos e
pela prestação de serviços tecnicos por órgãos
da Agência Nacional de Telecomunições;
..............................................................
LEI Nº 7.505, DE 2 DE JULHO DE 1986
Dispõe sobre benefícios ﬁscais na área
do imposto de renda concedidos a operações de caráter cultural ou artísticos.
....................................................................................
LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Regulamento Mensagem de veto
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.
....................................................................................
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LEI Nº 8.685, DE 20 DE JULHO DE 1993
Regulamento
Cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 1º Até o exercício ﬁscal de 2003, inclusive,
os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda
devido as quantias referentes a investimentos feitos
na produção de obras audiovisuais cinematográﬁcas
brasileiras de produção independente, conforme deﬁnido no art. 2º, incisos II e III, e no art. 3º, incisos I e
II, da Lei nº 8.401, de 8 de janeiro de 1992, mediante
a aquisição de quotas representativas de direitos de
comercialização sobre as referidas obras, desde que
estes investimentos sejam realizados no mercado de
capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela
Comissão de Valores Mobiliários, e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pelo Ministério da Cultura. (Vide Lei nº 9.532, de 1997) (Vide
Medida Provisória nº 2.228, de 6-9-2001)
§ 1º A responsabilidade dos adquirentes é limitada à integralização das quotas subscritas.
§ 2º A dedução prevista neste artigo está limitada a três por cento do imposto devido pelas pessoas
físicas e a um por cento do imposto devido pelas pessoas jurídicas. (Vide Lei nº 9.323, de 1996)
§ 3º Os valores aplicados nos investimentos de
que trata o artigo anterior serão:
a) deduzidos do imposto devido no mês a que se
referirem os investimentos, para as pessoas jurídicas
que apuram o lucro mensal;
b) deduzidos do imposto devido na declaração
de ajuste para:
1. as pessoas jurídicas que, tendo optado peto
recolhimento do imposto por estimativa, apuram o lucro real anual;
2. as pessoas físicas.
§ 4º A pessoa jurídica tributada com base no
lucro real poderá, também, abater o total dos investimentos efetuados na forma deste artigo como despesa operacional.
§ 5º Os projetos especíﬁcos da área audiovisual,
cinematográﬁca de exibição, distribuição e infra-estrutura técnica apresentados por empresa brasileira
de capital nacional, poderão ser credenciados pelos
Ministérios da Fazenda e da Cultura para fruição dos
incentivos ﬁscais de que trata o caput deste artigo.
....................................................................................
Art. 3º Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 13 do Decreto-Lei nº 1.089,
de 1970, alterado pelo art. 2º desta Lei, poderão beneﬁciar-se de abatimento de 70% (setenta por cento) do
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imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento
de projetos de produção de obras cinematográﬁcas brasileiras de longa metragem de produção independente,
e na co-produção de teleﬁlmes e minisséries brasileiros
de produção independente e de obras cinematográﬁcas brasileiras de produção independente. (Redação
dada pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
Art. 4º O contribuinte que optar pelo uso dos incentivos previstos nos arts. 1º e 3º depositará, dentro
do prazo legal ﬁxado para o recolhimento do imposto,
o valor correspondente ao abatimento em conta de
aplicação ﬁnanceira especial, no Banco do Brasil S/A.,
cuja movimentação sujeitar-se-á à prévia comprovação junto ao Ministério da Cultura de que se destina a
investimentos em projetos de produção de obras audiovisuais cinematográﬁcas brasileiras de produção
independente.
§ 1º As contas de aplicação ﬁnanceira a que se
refere este artigo serão abertas:
a) em nome do produtor, para cada projeto, no
caso do art. 1º;
b) em nome do contribuinte, no caso do art. 3º.
§ 2º Os projetos a que se refere este artigo deverão atender cumulativamente aos seguintes requisitos:
(Redação dada pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
I – contrapartida de recursos próprios ou de terceiros correspondente a 5% (cinco por cento) do orçamento global aprovado, comprovados ao ﬁnal de
sua realização; (Redação dada pela Lei nº 10.454, de
13-5-2002)
II – limite do aporte de recursos objeto dos incentivos de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), para
cada incentivo previsto no art. 1º e art. 3º desta Lei,
podendo os mesmos ser utilizados concomitantemente;
(Redação dada pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
III – apresentação do projeto para aprovação da
Ancine, conforme regulamento. (Redação dada pela
Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
§ 3º Os investimentos a que se refere este artigo não poderão ser utilizados na produção de obras
audiovisuais de natureza publicitária. (Redação dada
pela Lei nº 10.454. de 13-5-2002)
§ 4º A liberação de recursos ﬁca condicionada à
integralização de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos recursos aprovados para realização do projeto.
(Redação dada pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
§ 5º A utilização dos incentivos previstos nesta Lei
não impossibilita que o mesmo projeto se beneﬁcie de
recursos previstos na Lei nº 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, desde que enquadrados em seus objetivos, limitado o total destes incentivos a 95% (noventa e cinco
por cento) do total do orçamento aprovado pela Ancine.
(Parágrafo o incluído pela Lei nº 10.454, de 13-5-2002)
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Art. 5º Os valores não aplicados na forma do
art. 1º no prazo de 48 (quarenta e oito) meses contado da data do início do primeiro depósito na conta
de que trata a alínea a do § 1º do art. 4º e no caso do
art. 3º após 180 (cento e oitenta) dias de seu depósito na conta de que trata a alínea b do § 1º do art. 4º,
destinar-se-ão à Ancine, para aplicação em programas
e projetos de fomento à produção, distribuição e exibição de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas
de produção independente. (Redação dada pela Lei
nº 10.454, de 13-5-2002) (Vide Medida provisória nº
2.228-1 de 2001)
....................................................................................
LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a legislação tributária
federal, as contribuições para a seguridade
social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 72. Estão sujeitas à incidência do imposto na
fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a
qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive
à transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por
qualquer outro meio, de quaisquer ﬁlmes ou eventos,
mesmo os de competições desportivas das quais faça
parte representação brasileira.
....................................................................................
LEI Nº 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera a legislação tributária federal e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Observados os limites especíﬁcos de cada
incentivo e o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249,
de 1995, o total das deduções de que tratam:
I – o art. 1º da Lei nº 6.321, de 1976 e o inciso I
do art. 4º da Lei nº 8.661, de 1993, não poderá exceder
a quatro por cento do imposto de renda devido;
II – o art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, com a redação do art. 10 da Lei nº 8.242,
de 12 de outubro de 1991, o art. 26 da Lei nº 8.313,
de 1991, e o art. 1º da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993, não poderá exceder a quatro por cento do
imposto de renda devido. (Vide Medida Provisória nº
2.189-49, de 2001)
....................................................................................
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Art. 22. A soma das deduções a que se referem
os incisos I a III do art. 12 da Lei nº 9.250, de 1995, ﬁca
limitada a seis por cento do valor do imposto devido,
não sendo aplicáveis limites especíﬁcos a quaisquer
dessas deduções.
....................................................................................
(Às comissões de Educação e de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 115, DE 2006
(Nº 5.288, de 2005, na Casa de Origem)
Estabelece diretrizes e procedimentos
para a simpliﬁcação e integração do processo de registro e legalização de empresários
e de pessoas jurídicas, cria a Rede Nacional
para a Simpliﬁcação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM;
altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de
1994; revoga dispositivos do Decreto–Lei
nº 1.715, de 22 de novembro de 1979, e das
Leis nºs 7.711, de 22 de dezembro de 1988,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24
de julho de 1991, e 8.906, de 4 de julho de
1994; e dá outras providencias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de
simpliﬁcação e integração do processo de registro e
legalização de empresários e pessoas jurídicas no
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
CAPÍTULO I
Da Redesim e das Diretrizes para sua
Estruturação e Funcionamento
Art. 2º Fica criada a Rede Nacional para a Simpliﬁcação do Registro e da Legalização de Empresas
e Negócios – REDESIM, com a ﬁnalidade de propor
ações e normas aos seus integrantes, cuja participação na sua composição será obrigatória para os órgãos
federais e voluntária, por adesão mediante consórcio,
para os órgãos, autoridades e entidades não federais
com competências e atribuições vinculadas aos assuntos de interesse da Redesim. Parágrafo único. A Redesim será administrada por um Comitê Gestor presidido
pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, e sua composição, estrutura e
funcionamento serão deﬁnidos em regulamento.
Art. 3º Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades que componham a Redesim deverão considerar a integração do processo de
registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas e articular as competências próprias com
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aquelas dos demais membros, buscando, em conjunto,
compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade
do processo, da perspectiva do usuário.
Art. 4º Os órgãos e entidades que componham a
Redesim, no âmbito de suas competências, deverão
manter à disposição dos usuários, de forma presencial
e pela rede mundial de computadores, informações,
orientações e instrumentos que permitam pesquisas
prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e
baixa de empresários e pessoas jurídicas, de modo a
prover ao usuário certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.
§ 1º As pesquisas prévias à elaboração de ato
constitutivo ou de sua alteração deverão bastar a que
o usuário seja informado pelos órgãos e entidades
competentes:
I – da descrição oﬁcial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da atividade
desejada no local escolhido;
II – de todos os requisitos a serem cumpridos
para obtenção de licenças de autorização de funcionamento, segundo a natureza da atividade pretendida,
o porte, o grau de risco e a localização;
III – da possibilidade de uso do nome empresarial
ou de denominação de sociedade simples, associação
ou fundação de seu interesse.
§ 2º O resultado da pesquisa prévia de que trata
o inciso I do § 1º deste artigo deverá constar da documentação que instruirá o requerimento de registro
no órgão executor do Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Aﬁns ou de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas.
§ 3º Quando o nome empresarial objeto da pesquisa prévia de que tratam o caput e o inciso III do § 1º
deste artigo for passível de registro pelo órgão público
competente, será por este reservado em nome do empresário ou sócio indicado na consulta, pelo prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contadas da manifestação
oﬁcial favorável.
§ 4º A pesquisa prévia de que tratam o caput e
inciso III do § 1º deste artigo será gratuita.
Art. 5º Para os ﬁns de registro e legalização de
empresários e pessoas jurídicas, os requisitos de
segurança sanitária, controle ambiental e prevenção
contra incêndios deverão ser simpliﬁcados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos e entidades que
componham a Redesim, no âmbito das respectivas
competências.
§ 1º As vistorias necessárias à emissão de licenças e de autorizações de funcionamento poderão ser
realizadas após o início de operação do estabeleci-
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mento quando a atividade, por sua natureza, comportar
grau de risco compatível com esse procedimento.
§ 2º As vistorias de interesse dos órgãos fazendários deverão ser realizadas a partir do início de operação do estabelecimento, exceto quando, em relação
àatividade, lei federal dispuser sobre a impossibilidade
da mencionada operação sem prévia anuência da administração tributária.
Art. 6º Os Municípios que aderirem à Redesim
emitirão Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro, exceto nos casos em que
o grau de risco da atividade seja considerado alto.
§ 1º A conversão do Alvará de Funcionamento
Provisório em Alvará de Funcionamento será condicionada àapresentação das licenças ou autorizações
de funcionamento emitidas pelos órgãos e entidades
competentes.
§ 2º Caso os órgãos e entidades competentes
não promovam as respectivas vistorias no prazo de
vigência do Alvará de Funcionamento Provisório, este
se converterá, automaticamente, em deﬁnitivo.
§ 3º O Alvará de Funcionamento Provisório será
emitido contra a assinatura de Termo de Ciência e
Responsabilidade pelo empresário ou responsável
legal pela sociedade, no qual este ﬁrmará compromisso, sob as penas da lei, de observar os requisitos
exigidos para funcionamento e exercício das atividades
econômicas constantes do objeto social, para efeito
de cumprimento das normas de segurança sanitária,
ambiental e de prevenção contra incêndio.
§ 4º Do Termo de Ciência e Responsabilidade
constarão informações sobre as exigências que deverão ser cumpridas com anterioridade ao início da
atividade do empresário ou da pessoa jurídica, para
a obtenção das licenças necessárias à eﬁcácia plena
do Alvará de Funcionamento.
Art. 7º Para os atos de registro, inscrição, alteração e baixa de empresários ou pessoas jurídicas, ﬁca
vedada a instituição de qualquer tipo de exigência de
natureza documental ou formal, restritiva ou condicionante, que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência de tais atos, observado o disposto
nos arts. 5º e 9º desta Lei, não podendo também ser
exigidos, de forma especial:
I – quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos órgãos executores do Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Aﬁns e do Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, excetuados os casos de
autorização legal prévia;
II – documento de propriedade, contrato de
locação ou comprovação de regularidade de obri-

Dezembro

651

de 2006

gações tributárias referentes ao imóvel onde será
instalada a sede, filial ou outro estabelecimento;
III – comprovação de regularidade de prepostos
dos empresários ou pessoas jurídicas com seus órgãos
de classe, sob qualquer forma, como requisito para
deferimento de ato de inscrição, alteração ou baixa
de empresários ou pessoas juridicas, bem como para
autenticação de instrumento de escrituração;
IV – certidão de inexistência de condenação
criminal, que será substituida por declaração do titular ou administrador, ﬁrmada sob as penas da lei, de
não estar impedido de exercer atividade mercantil ou
a administração de sociedade, em virtude de condenação criminal;
V – regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do
empresário da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo
da responsabilidade de cada qual por tais obrigações,
apuradas antes ou após o ato de extinção.
§ 1º Eventuais exigências no curso de processo
de registro e legalização de empresário ou de pessoa
jurídica serão objeto de comunicação pelo órgão competente ao requerente, com indicação das disposições
legais que as fundamentam.
§ 2º Os atos de inscrição ﬁscal e tributária, suas
alterações e baixas efetuados diretamente por órgãos
e entidades da administração direta que integrem a
Redesim não importarão em ônus, a qualquer título,
para os empresários ou pessoas jurídicas.
Art. 9º Veriﬁcada pela ﬁscalização de qualquer
órgão componente da Redesim divergência em dado
cadastral do empresário ou da pessoa jurídica originário de instrumento de constituição, alteração ou baixa,
deverá constar do auto a que seja reduzido o ato de
ﬁscalização a obrigatoriedade de atualização ou correção daquele, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante
registro de instrumento próprio no órgão executor do
Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Aﬁns ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
CAPÍTULO II
Dos Sistemas Informatizados de Apoio
ao Registro e à Legalização de Empresas
Art. 9º Será assegurada ao usuário da Redesim
entrada única de dados cadastrais e de documentos,
resguardada a independência das bases de dados e
observada a necessidade de informações por parte
dos órgãos e entidades que a integrem.
§ 1º Os órgãos executores do Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Aﬁns e do Registro
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Civil das Pessoas Jurídicas colocarão à disposição dos
demais integrantes da Redesim, por meio eletrônico:
I – os dados de registro de empresários ou pessoas jurídicas, imediatamente após o arquivamento
dos atos;
II – as imagens digitalizadas dos atos arquivados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o arquivamento.
§ 2º As imagens digitalizadas suprirão a eventual
exigência de apresentação do respectivo documento
a órgão ou entidade que integre a Redesim.
§ 3º Deverão ser utilizadas, nos cadastros e registros administrativos no âmbito da Redesim, as classiﬁcações aprovadas por órgão do Poder Executivo
Federal designado em regulamento, devendo os órgãos e entidades integrantes zelar pela uniformidade
e consistência das informações.
Art. 10. Para maior segurança no cumprimento
de suas competências institucionais no processo de
registro, com vistas na veriﬁcação de dados de identiﬁcação de empresários, sócios ou administradores,
os órgãos executores do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Aﬁns e do Registro Civil de
Pessoas Jurídicas realizarão consultas automatizadas
e gratuitas:
I – ao Cadastro Nacional de Documentos Extraviados, Roubados ou Furtados;
II – a sistema nacional de informações sobre
pessoas falecidas;
III – a outros cadastros de órgãos públicos.
Art. 11. O Poder Executivo Federal criará e manterá, na rede mundial de computadores – internet, sistema pelo qual:
I – será provida orientação e informação sobre
etapas e requisitos para processamento de registro,
inscrição, alteração e baixa de pessoas jurídicas ou
empresários, bem como sobre a elaboração de instrumentos legais pertinentes;
II – sempre que o meio eletrônico permitir que
sejam realizados com segurança, serão prestados os
serviços prévios ou posteriores à protocolização dos documentos exigidos, inclusive o preenchimento da ﬁcha
cadastral única a que se refere o art. 9º desta Lei;
III – poderá o usuário acompanhar os processos
de seu interesse.
Parágrafo único. O sistema mencionado no caput
deste artigo deverá contemplar o conjunto de ações
que devam ser realizadas envolvendo os órgãos e entidades da administração federal, estadual, do Distrito
Federal e municipal, observado o disposto no art. 2º
desta Lei, aos quais caberá a responsabilidade pela
formação, atualização e incorporação de conteúdo
ao sistema.
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CAPÍTULO III
Da Central de Atendimento Empresarial – Fácil
Art. 12. As Centrais de Atendimento Empresarial
– Fácil, unidades de atendimento presencial da Redesim, serão instaladas preferencialmente nas capitais e
funcionarão como centros integrados para a orientação, registro e a legalização de empresários e pessoas
jurídicas, com o ﬁm de promover a integração, em um
mesmo espaço físico, dos serviços prestados pelos
órgãos que integrem, localmente, a Redesim.
§ 1º Deverá funcionar uma Central de Atendimento Empresarial – Fácil em toda capital cuja municipalidade assim como os órgãos ou entidades dos
respectivos Estados adiram à Redesim, inclusive no
Distrito Federal, se for o caso.
§ 2º Poderão fazer parte das Centrais de Atendimento Empresarial – Fácil, na qualidade de parceiros, as entidades representativas do setor empresarial, em especial das microempresas e empresas de
pequeno porte, e outras entidades da sociedade civil
que tenham como foco principal de atuação o apoio e
a orientação empresarial.
§ 3º Em cada unidade da Federação, os centros
integrados de registro e legalização de empresários e
pessoas jurídicas poderão ter seu nome próprio deﬁnido pelos parceiros locais, sem prejuízo de sua apresentação juntamente com a marca “FÁCIL”.
Art. 13. As Centrais de Atendimento Empresarial
– Fácil serão compostas por:
I – um Núcleo de Orientação e Informação, que
fornecerá serviços de apoio empresarial, com a ﬁnalidade de auxiliar o usuário na decisão de abertura do
negócio, prestar orientação e informações completas e
prévias para realização do registro e da legalização de
empresas, inclusive as consultas prévias necessárias,
de modo que o processo não seja objeto de restrições
após a sua protocolização no Núcleo Operacional;
II – um Núcleo Operacional, que receberá e dará
tratamento, de forma conclusiva, ao processo único de
cada requerente, contemplando as exigências documentais, formais e de informação referentes aos órgãos
e entidades que integrem a Redesim.
Parágrafo único. As Centrais de Atendimento Empresarial – Fácil que forem criadas fora das capitais e
do Distrito Federal poderão ter suas atividades restritas
ao Núcleo de Orientação e Informação.
CAPÍTULO IV
Disposições Transitórias
Art. 14. No prazo de:
I – 190 (cento e oitenta) dias, serão deﬁnidas pelos órgãos e entidades integrantes da Redesim competentes para emissão de licenças e autorizações de
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funcionamento as atividades cujo grau de risco seja
considerado alto e que exigirão vistoria prévia;
II – 19 (dezoito) meses, serão implementados:
a) pelo Poder Executivo federal o cadastro a que
se refere o inciso I do caput do art. 10 desta Lei, no
âmbito do Ministério da Justiça, para ser disponibilizado
na rede mundial de computadores – internet;
b) pelos Municípios com mais de 20.000 (vinte
mil) habitantes que aderirem à Redesim os procedimentos de consulta prévia a que se referem os incisos
I e II do § 1º do art. 4º desta Lei;
III – 3 (três) anos, será implementado pelo Poder
Executivo federal sistema informatizado de classiﬁcação
das atividades que uniformize e simpliﬁque as atuais
codiﬁcações existentes em todo o território nacional,
com apoio dos integrantes da Redesim.
Parágrafo único. Até que seja implementado o
sistema de que trata o inciso III do caput deste artigo,
os órgãos integrantes da Redesim deverão:
I – promover entre si a uniﬁcação da atribuição
de códigos da Classiﬁcação Nacional de Atividades
Econômicas – Fiscal – CNAE-Fiscal aos estabelecimentos empresariais de una mesma jurisdição, com
a utilização dos instrumentos de apoio à codiﬁcação
disponibilizados pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística – IBGE;
II – buscar condições para atualização permanente da codiﬁcação atribuída aos agentes econômicos registrados.
Art. 15. As iniciativas de simpliﬁcação e integração
existentes na data da publicação desta Lei adotadas
pelos órgãos e entidades com participação obrigatória
ou voluntária na Redesim deverão se harmonizar com
as disposições constantes desta Lei.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Art. 16. O disposto no art. 7º desta Lei aplica-se
a todos os órgãos e entidades da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios competentes para
o registro e a legalização de empresários e pessoas
jurídicas, relativamente aos seus atos constitutivos, de
inscrição, alteração e baixa.
Art. 17. Os arts. 43 e 45 da Lei nº 8.934, de 19
de novembro de 1994, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 43. Os pedidos de arquivamento
constantes do art. 41 desta Lei serão decididos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
contados do seu recebimento; e os pedidos
constantes do art. 42 desta Lei serão decididos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
sob pena de ter-se como arquivados os atos
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respectivos, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela procuradoria.” (NR)
“Art. 45. O Pedido de Reconsideração
terá por objeto obter a revisão de despachos
singulares ou de Turmas que formulem exigências para o deferimento do arquivamento e
será apresentado no prazo para cumprimento
da exigência para apreciação pela autoridade
recorrida em 3 (três) dias úteis ou 5 (cinco)
dias úteis, respectivamente.” (NR)
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 19. Ficam revogados o inciso V do caput do
art. 1º do Decreto-Lei nº 1.715, de 22 de novembro de
1979, o inciso III do caput do art. 1º da Lei nº 7.711, de
22 de dezembro de 1998, a alínea e do caput do art.
27 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, a alínea d
do inciso I do caput do art. 47 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e o § 2º do art. 1º da Lei nº 8.906,
de 4 de julho de 1994.
Câmara dos Deputados, 30 de novembro de
2006.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.288, DE 2005
Dispõe sobre a desburocratização,
agilização e simpliﬁcação dos processos
de abertura e fechamento de sociedades
empresárias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.934, de 15 de novembro de 1994,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 10 (dez) dias
contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse
prazo, o arquivamento só terá eﬁcácia a partir
do despacho que o conceder. (NR)
Art. 40. ..................................................
§ 2º As exigências formuladas pela junta comercial deverão ser cumpridas em até
15 (quinze) dias, contados da data da ciência
pelo interessado ou da publicação do despacho. (NR)
“Art. 43. Os pedidos de arquivamento constantes do art. 41 serão decididos no
prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do
seu recebimento; e os pedidos constantes
do art. 42 serão decididos no prazo máximo
de 2 (dois) dias, sob pena de ter-se como
arquivados os atos respectivos, mediante
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provocação dos interessados, sem prejuízo
do exame das formalidades legais pela procuradoria. (NR)
Art. 45. O Pedido de Reconsideração terá
por objeto obter a revisão de despachos singulares ou de turmas que formulem exigências
para o deferimento do arquivamento, e será
apresentado no prazo para cumprimento da
exigência, para apreciação pela autoridade
recorrida em 3 (cinco) dias. (NR)
Art. 46. Das decisões deﬁnitivas, singulares ou de turmas, cabe recurso ao plenário,
que deverá ser decidido no prazo máximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da peça recursal, ouvida a procuradoria, no
prazo de 5 (cinco) dias, quando a mesma não
for a recorrente. (NR)
Art. 50. Todos os recursos previstos nesta lei deverão ser interpostos no prazo de 5
(cinco) dias, cuja ﬂuência começa na data da
intimação da parte ou da publicação do ato no
órgão oﬁcial de publicidade da junta comercial,
que deverá ser procedida no prazo máximo de
2 (dois) dias da decisão. (NR)
Art. 51. A procuradoria e as partes interessadas, quando for o caso, serão intimadas
para, no prazo simultâneo de 5 (cinco) dias,
oferecerem contra-razões.” (NR)
Art. 2º Deverão ser integrados, pelo Poder Executivo federal, os cadastros das juntas comerciais, da
administração tributária das três esferas de governo e
dos órgãos de ﬁscalização do funcionamento de empresas mercantis.
Art. 3º O Poder Executivo promoverá campanhas
de esclarecimento sobre os procedimentos para abertura e fechamento de sociedades empresárias, sociedades simples, em especial as cooperativas, bem
como criará unidades de atendimento centralizado, com
vistas à desburocratização, agilização e simpliﬁcação
daqueles procedimentos.
Art. 4º Ficam revogadas quaisquer exigências
de documentos e certidões, inclusive de tributos, que
contrariem o disposto no parágrafo único do art. 32 da
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994.
Art. 5º Fica proibida a exigência de documentação,
de procedimentos e de requisitos formais desnecessários, para cada tipo de atividade empresarial ou de
estrutura societária, na forma de regulamento especíﬁco, a ser aprovado pelo Poder Executivo no prazo de
90 (noventa dias) da publicação desta lei.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
É de há muito conhecida a exagerada burocratização do processo de abertura e fechamento de
empresas em nosso País, problema que, ao invés
de trazer segurança, acaba por emperrar as repartições públicas com demandas por certidões negativas, declarações de natureza diversa, desencontro
de informações, falta de orientação aos empresários
e cidadãos em geral.
O presente projeto tem a dupla função de reduzir
praticamente à metade os prazos para tramitação de
processos nas juntas comerciais, bem como estabelecer as bases para um amplo programa de agilização
e simpliﬁcação de procedimentos e a integração das
ações dos órgãos e entidades públicas, entre outras
providências, a nosso ver, salutares para a iniciativa
privada e a sociedade brasileira.
Com esse intuito, esperamos contar com a aprovação por nossos nobres Pares.
Sala das Sessões, 20 de maio de 2005. – Deputado Francisco Rodrigues.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 1.715,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 1979
Regula a expedição de certidão de
quitação de tributos federais e extingue a
declaração de devedor remisso.
Art. 1º A prova de quitação de tributos, multas
e outros encargos ﬁscais, cuja administração seja da
competência do Ministério da Fazenda, será exigida
nas seguintes hipóteses:
....................................................................................
V – registro ou arquivamento de distrato, alterações contratuais e outros atos perante o registro
público competente, desde que importem na extinção de sociedade ou baixa de ﬁrma individual, ou
na redução de capital das mesmas, exceto no caso
de falência;
....................................................................................
LEI Nº 7.711, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Dispõe sobre formas de melhoria da
administração tributária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 1º Sem prejuízo do disposto em leis especiais, a quitação de créditos tributários exigíveis, que
tenham por objeto tributos e penalidades pecuniárias,
bem como contribuições federais e outras imposições
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pecuniárias cornpulsórias, será comprovada nas seguintes hipóteses:
....................................................................................
III – registro ou arquivamento de contrato social,
alteração contratual e distrato social perante o registro público competente, exceto quando praticado por
microempresa, conforme deﬁnida na legislação de
regência;
....................................................................................
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 27. A apresentação do Certiﬁcado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica
Federal, é obrigatória nas seguintes situações:
....................................................................................
e) registro ou arquivamento, nos órgãos competentes, de alteração ou distrato de contrato social,
de estatuto, ou de qualquer documento que implique
modiﬁcação na estrutura jurídica do empregador ou
na sua extinção.
....................................................................................
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 47. É exigida Certidão Negativa de DébitoCND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes
casos: (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-95)
I – da empresa:
....................................................................................
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de
ﬁrma individual, redução de capital social, cisão total
ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou
sociedade comercial ou civil e transferência de controle
de cotas de sociedades de responsabilidade limitada;
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10-12-97)
....................................................................................
LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994
Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
....................................................................................
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TÍTULO I
Da Advocacia
CAPÍTULO I
Da Atividade de Advocacia
Art. 1º São atividades privativas de advocacia:
I – a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais;
II – as atividades de consultoria, assessoria e
direção jurídicas.
§ 1º Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer
instância ou tribunal.
§ 2º Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro, nos órgãos competentes, quando
visados por advogados.
....................................................................................
LEI Nº 8.934, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994
Dispõe sobre o Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Aﬁns e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 43. Os pedidos de arquivamento constantes
do art. 41 serão decididos no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contados do seu recebimento; e os pedidos
constantes do art. 42 serão decididos no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, sob pena de ter-se como arquivados os atos respectivos, mediante provocação dos
interessados, sem prejuízo do exame das formalidades
legais pela procuradoria.
....................................................................................
Art. 45. O Pedido de Reconsideração terá por
objeto obter a revisão de despachos singulares ou de
turmas que formulem exigências para o deferimento
do arquivamento, e será apresentado no prazo para
cumprimento da exigência, para apreciação pela autoridade recorrida em 5 (cinco) dias úteis.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Assuntos Econômicos)
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– Os projetos que acabam de ser lidos vão às comissões competentes.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 1.230, DE 2006
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei
do Senado nº 155, de 2004 (nº 6.416, de
2005, na Câmara dos Deputados), que altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil,
possibilitando a realiza çâo de inventário,
partilha, separação consensual e divórcio
consensual por via administrativa.
Relator: Senador Pedro Simon
I – Relatório
A Comissão examina o Substitutivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado Federal
(PLS) nº 155, de 2004.
De autoria do ilustre Senador César Borges, o
PLS nº 155, ao qual se direciona o Substitutivo, foi
concebido para tomar possível a realização extrajudicial de inventários e partilhas consensuaís, mediante
escritura pública, desde que todos os herdeiros sejam
civilmente capazes, haja um único bem a partilhar e
inexista credor do espólio.
O PLS também autoriza a realização do inventário
e da partilha por termo nos autos, na hipótese de já ter
sido ajuizada ação, ou por simples escrito particular.
Essas duas hipóteses, e também a realizada por escritura pública, dependem de homologação judicial.
Submetido à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na Casa revisora,
onde o PLS foi identiﬁcado como Projeto de Lei (PL) nº
6.416, de 2005, o ilustre relator designado apresentou
Substitutivo com o propósito de estender os efeitos da
medida a todos os processos de inventário e partilha
em que não haja testamento e cujos interessados,
civilmente capazes, manifestem consenso e estejam
assistidos por advogado.
O relator do Substitutivo, ademais, quer a ampliação da proposta, de modo a possibilitar a realização
extrajudicial de separações e divórcios consensuais,
por escritura pública, condicionados a que os requerentes sejam assistidos por advogado e não possuam,
em comum, ﬁlhos menores ou incapazes.
II – Análise
O Substitutivo, no art. 1º, direciona-se aos arts.
982 e 983 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC), com o propósito
de autorizar o inventário e a partilha extrajudiciais em
todos os casos de sucessão, no prazo de sessenta
dias, a contar da data do óbito, ultimando-se nos doze
meses subseqüentes.
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Observe-se que o PLS nº 155, de 2004, recomenda a alteração do art. 2.015 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 (Código Civil – CC), e não do
Código de Processo Civil, e o faz com o propósito de
autorizar herdeiros civílmente capazes a realizarem a
partilha amigável extrajudicial, por escritura pública,
quando existir um único bem a partilhar.
No art. 2º, semelhantemente ao PLS nº 155, o
Substitutivo busca a interação entre o art. 1.031 do
CPC e o art. 2.015 do Código Civil, editado em 2002,
e acrescenta que a partilha amigável será homologada pelo juiz.
É no art. 3º, porém, que o Substitutivo difere
signiﬁcatívamente do PLS nº 155, pois recomenda a
adição de um art. 1.124-A ao CPC, com o objetivo de
autorizar a realização extrajudicial não apenas do inventário e da partilha, mas também da separação e
do divórcio consensuais, desde que os requerentes,
assistidos por advogado, não possuam, em comum,
ﬁlhos civilmente incapazes.
O art. 4º do Substitutivo, por ﬁm, contém a cláusula de vigência, que coincidirá com a data de sua
publicação, no que não difere do PLS.
Constata-se, no Substitutivo, a presença dos
requisitos formais e materiais de constitucionalidade,
tendo em vista que compete privativarnente à União
legislar sobre direito civil e processual, a teor do disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal (CF);
cabe ao Congresso Nacional dispor sobre todas as
matérias de competência da União (CF, art. 48, caput); não há vício de iniciativa, nos termos do art. 61
da Constituição, e o teor da proposição não afronta
cláusula pétrea.
O Substitutivo, ademais, atende a todos os requisitos de juridicidade, pois está lavrado sob a forma
de lei ordinária; a matéria nele tratada inovará o ordenamento jurídico; possui o atributo da generalidade; é
consentâneo com os princípios gerais de direito; e é
dotado de potencial coercitividade.
Quanto ao mérito, é elogiável a ampliação de
medidas simpliﬁcadoras nas principais e mais morosas das relações cíveis. Com louvor a Câmara dos
Deputados deu colaboração inequívoca para o exercício da cidadania.
III – Voto
Diante das razões expendidas, votamos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 155, de 2004, e
pela aprovação do Substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 29 de novembro de 2006.
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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:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e
emissões de curso forçado;
III – ﬁxação e modiﬁcação do efetivo das Forças
Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VII – transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União
e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito
Federal;
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria ﬁnanceira, cambial e monetária,
instituições ﬁnanceiras e suas operações;
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XIV – moeda, seus limites de emissão, e montante da divida mobiliária federal.
XV – ﬁxação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts.
39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003)
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I – ﬁxem ou modiﬁquem os efetivos das Forças
Armadas;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime
jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para
a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº
18, de 1998)
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.
....................................................................................

NOVEMBRO 2006
36346

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 1.231, DE 2006
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2005, de autoria do Senador
Marcelo Crivella, que altera a Lei nº 10.257,
de 10 de julho de 2001, que regulamenta
os arts 182 e 183 da Constituição Federal,
que estabelece diretrizes gerais de política
urbana e dá outras providências.
Relator: Senador Edison Lobão
I – Relatório
De autoria do Senador Marcelo Crivella, o Projeto
de Lei do Senado (PLS) nº 137, de 2005, altera quatro
dispositivos da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
denominada Estatuto da Cidade, com a ﬁnalidade de
excluir o “exercício de cultos por organizações religiosas” da ordenação e controle do uso do solo, bem como
da exigência de estudos prévios de impacto ambiental
e de vizinhança, de que trata a referida lei.
Justiﬁca a proposição o fato de que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso VI, estabeleceu como
direito fundamental a “liberdade de consciência e de
crença”, assegurando, ainda, o “livre exercício dos
cultos religiosos” e garantindo, na forma da lei, a “proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. Assim,
com base no atual regramento constitucional, que,
diferentemente dos anteriores, sequer condicionou o
exercício dos cultos à observância da ordem pública
e aos bons costumes, a proposição visa a corrigir o
que considera urna anomalia no Estatuto da Cidade,
que restringiria as mencionadas prerrogativas, asseguradas na Lei Maior.
II – Análise
A motivação do PLS nº 137, de 2005, reside,
fundamentalmente, na possibilidade de a exigência de
estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV), como
condição para instalação e funcionamento dos locais
de culto, vir a constituir óbice ao exercício da liberdade religiosa.
A liberdade religiosa, espécie da qual a liberdade
espiritual é gênero, conta com destacada e expressa
garantia constitucional, conﬁgurando-se sua exteriorização como uma forma de exercício da manifestação
do pensamento, com proteção igualmente assegurada
pela Constituição Federal.
A proteção à liberdade religiosa recebeu tratamento privilegiado do legislador constituinte de 1988,
a ponto de, pela primeira vez na história da República,
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não se ter o exercício dos cultos submetido à observância da ordem pública e dos bons costumes, como
prescreviam os textos constitucionais anteriores. Com
efeito, a par da liberdade de crença, nela incluidos,
como mencionado, o “livre exercício dos cultos religiosos (...) e a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias” (art. 5º, VI, da Constituição Federal), temos
a proteção do “crédulo” contra a privação de direitos
por motivo de convicção religiosa, que poderá ser invocada até mesmo para eximi-lo de obrigação legal
a todos imposta (art. 5º, VIII). Também é assegurada
a liberdade de prestação de assistência religiosa, no
sentido de proteger o direito de o religioso professar
sua fé e sua vocação e, por outro lado, o de qualquer
cidadão, “crédulo” ou não, de receber essa assistência, ainda que se encontre encarcerado em estabelecimento prisional de internação coletiva, civil ou militar
(art. 5º, VII).
Visando a consolidar a separação entre Estado
e Igreja, inaugurada, antes da constitucionalização do
novo regime, pelo Decreto nº 119-A, de 7 de janeiro de
1.890, expedido pelo Governo Provisório com a lavra
do eminente Rui Barbosa, temos ainda consagrada
na Constituição Federal a imunidade tributária aos
templos de qualquer culto (art. 150, VI, b), estendida
ao seu patrimônio, renda e aos serviços relacionados
com as ﬁnalidades essenciais dessas organizações
religiosas (art. 150, § 4º).
Por ﬁm, como mais uma disposição garantidora
da não intervenção do Estado nas organizações religiosas, temos textualizada essa separação, bem como o
dever de colaboração pelos entes públicos, na fónnula
segundo a qual lhes é vedado “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
exercício ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na
forma da lei, a colaboração de interesse público” (art.
19, I, da Constituição Federal). Nesse ponto, merece
ser invocado o magistério de Pontes de Miranda, citado
por José Scambini, que, nos segumtes termos, esclarece com percuciência o signiﬁcado das prescrições
encerradas nesse dispositivo constitucional: “Embaraçar
o exercício dos cultos religiosos signiﬁca vedar, ou diﬁcultar, limitar ou restringir a prática psíquica ou material
de atos religiosos ou manifestações do pensamento
religioso” (Malheiros, 2004, 23ª ed., p. 249).
Especiﬁcamente quanto à proteção à liberdade do
exercício de cultos e aos locais de suas liturgias, o eminente
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constitucionalista José Afonso da Silva, em sua notável obra
“Curso de Direito Constitucional Positivo”, é taxativo:
É evidente que não é a lei que vai deﬁnir os locais do culto e de suas liturgias. Isso é parte da liberdade do exercício dos cultos, que não está sujeita a
condicionamento. E claro que há locais, praças, por
exemplo, que não são propriamente locais de culto.
Neles se realizam cultos, mais no exercício da liberdade de reunião do que no da liberdade religiosa. E
deverá estabelecer normas de proteção destes e dos
locais em que normalmente o culto se veriﬁca, que
são os ‘templos’, ediﬁcações com as características
próprias da religião. Aliás, assim o tem a Constituição,
indiretamente, quando estatui a imunidade ﬁscal sobre
‘templos de qualquer culto” (art. 150, VI, b).
Por último, como bem salientado pelo autor da
proposição, não se pode perder de vista que os dispositivos asseguradores da liberdade religiosa, encartados na privilegiada hierarquia dos “Direitos e
Garantias Fundamentais”, têm aplicação imediata e,
portanto, eﬁcácia plena, como preceituado no § 1º do
citado art. 5º, ou seja, sua força dispositiva é dirigida
a todos, inclusive aos legisladores, que não podem
elaborar leis que os violem.
Destacados os méritos da proposição, assim
como seu genérico abrigo constitucional, deve-se,
contudo, mitigá-la para assegurar a convivência de
seus preceitos com os comandos constitucionais destinados à preservação ambiental e ao ordenamento
urbanistico. Bem de uso comum do povo, tutelado pelo
Ministério Público no campo dos interesses sociais
indisponíveis, o “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, assegurado no caput do art. 225
da Lei Maior, não poderá ser sobrepujado pela proteção constitucional à liberdade religiosa senão com ela
harmonizado. Nesse sentido, propõe-se uma emenda
ao art. 3º da proposição com o objetivo de, tomando-se inexigível, por descabido, o estudo prévio de
impacto de vizinhança (EIV), instrumento urbanístico
que pode ensejar atitudes discriminatórias, manter-se
a possibilidade de que seja requerida, também para
a realização de atividades religiosas, nos casos em
que a lei assim impuser, o estudo prévio de impacto
ambiental (EIA), instrumento operativo dos mencionados preceitos constitucionais, que a todos indistintamente se impõem.
Com propósito análogo, qual seja o de melhor
adequar a proposição aos demais comandos constitucionais, deve-se emendar seu art. 2º para manter
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a exigência, imposta a todas as obras e atividades
urbanas pelo Estatuto da Cidade, de atendimento às
normas de ordenação e controle do uso do solo, bem
como às exigências próprias dos processos de licenciamento urbanístico. De outra parte, cumpre promover
a adaptação do projeto aos ditames da Lei Complementar nº 95, de 28 de fevereiro de 1998, que trata da
redação e da alteração das leis, o que também se faz
na forma de emenda adiante formulada.
III – Voto
A proposição sob exame atende aos requisitos
de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade.
Voto, assim, pela aprovação do PLS nº 137, de 2005,
com as seguintes emendas:
EMENDA Nº 1 – CCJ
Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 2º ..................................................
Parágrafo único. O disposto no inciso
XIII, salvo no que se reﬁra a procedimentos
de licenciamento ambiental, não se aplica
aos empreendimentos e atividades destinados ao exercício de custos por organizações
religiosas. (NR)”
EMENDA Nº 2 – CCJ
Dê-se ao art. 3º do projeto a seguinte redação:
Art. 3º O art. 4º da Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 4º ..................................................
..............................................................
§ 4º A exigência de Estudo Prévio de
Impacto de Vizinhança (EIV), disposta no inciso XIII, não se aplica aos empreendimentos
e atividades a que se refere o parágrafo único
do art. 2º. (NR)”
EMENDA Nº 3 – CCI
Identiﬁquem-se os dispositivos da Lei nº 10.257,
de 2001, alterados pela proposição, com as letras “NR”,
maiúsculas, entre parênteses, ao seu ﬁnal.
Sala da Comissão, 22 de novembro de 2006.
– Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Edison
Lobão, Relator.
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TEXTO FINAL
Do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2005,
Na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania que:
Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, que Regulamenta os arts. 182 e
183 da Constituição Federal, estabelece
diretrizes gerais da política urbana e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 2º da Lei nº 10.257, de
10 de julho de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º ..................................................
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido corno direito à terra urbana,
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho, ao livre exercício dos
cultos religiosos e ao lazer, para as presentes
e futuras gerações”; (NR)
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 2º ..................................................
Parágrafo único. O disposto no inciso
XIII, salvo no que se reﬁra a procedimentos
de licenciamento ambiental, não se aplica
aos empreendimentos e atividades destinados ao exercício de cultos por organizações
religiosas”. (NR)
Art. 3º O art. 4º da Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 4º ..................................................
..............................................................
§ 4º A exigência de Estudo Prévio de
Impacto de Vizinhança (EIV), disposta no inciso XIII, não se aplica aos empreendimentos
e atividades a que se refere o parágrafo único
do art. 2º”. (NR)
Art. 4º O artigo 36 da Lei nº 10.257, de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36. Lei municipal deﬁnirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos
em área urbana que dependerão de elaboração
de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança
(EIV) para obter as licenças ou autorizações
de construção, ampliação ou funcionamento a
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cargo do Poder Público municipal, ressalvados
os destinados ao livre exercício de cultos por
organizações religiosas”. (NR)
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 22 de novembro de 2006.
– Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, rios termos seguintes:
....................................................................................
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva;
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo
de crença religiosa ou de convicção ﬁlosóﬁca ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, ﬁxada em lei;
....................................................................................
§ 1º As normas deﬁnidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
....................................................................................
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei,
a colaboração de interesse público;
....................................................................................
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
....................................................................................
VI – instituir impostos sobre:
....................................................................................
b) templos de qualquer culto:
....................................................................................
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§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas
b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e
os serviços, relacionados com as ﬁnalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.
....................................................................................
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá– lo para as presentes e futuras gerações.

ﬁmdamental a liberdade de consciência e de crença,
assegurando, ainda, o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias”. Assim, com base no
atual regramento constitucional, que, diferentemente
dos anteriores, “não condicionou o exercício dos cultos à observância da ordem pública e aos bons costumes”, a proposição visa a corrigir o que considera
uma anomalia no Estatuto da Cidade, que restringe as
prerrogativas asseguradas na Lei Maior.

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

II – Análise

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.
....................................................................................
Requeremos anexados no termos do
art. 250, I do Regimento Interno do Senado
Federal.
DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS DO ART. 250, I, DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
PARECER Nº , DE 2006
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ), sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2005, que altera a Lei
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição
Federal, que estabelece diretrizes gerais de
política urbana e dá outras providências.
Relator: Senador Edison Lobão
I – Relatório
De autoria do Senador Marcelo Crivella, o Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2005, altera quatro
dispositivos da Lei nº 10.257, de 2001, denominada
“Estatuto da Cidade”, com a ﬁnalidade de excluir o
“exercício de cultos por organizações religiosas” da
ordenação e controle do uso do solo, bem como da
exigência de estudos prévios de impacto ambiental e
de vizinhança, de que trata a referida lei.
Justiﬁca a proposição o fato de que a Constituição
Federal, no art. 5º, inciso VI, “estabeleceu como direito

A motivação do PLS nº 137, de 2005, reside,
fundamentalmente, na possibilidade de a exigência de
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), como
condição para instalação e funcionamento dos locais
de culto, vir a constituir óbice ao exercício da liberdade religiosa.
A liberdade religiosa, espécie da qual a liberdade
espiritual égênero, conta com destacada e expressa
garantia constitucional, conﬁgurando-se sua exteriorização como uma forma de exercício da manifestação
do pensamento, com proteção igualmente assegurada
pela Constituição Federal.
A proteção à liberdade religiosa recebeu tratamento privilegiado do Legislador constituinte de 1988,
a ponto de, pela primeira vez na história da República, não se ter o exercício dos cultos submetido à
observância da ordem pública e dos bons costumes,
como prescreviam os textos constitucionais anteriores. Com efeito, a par da liberdade de crença, nela
incluidos o “livre exercício dos cultos religiosos (...)
e a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”
(art. 5º, VI, da Constituição Federal), temos a proteção do “crédulo” contra a privação de direitos por
motivo de convicção religiosa, que poderú ser invocada até mesmo para eximi-lo de obrigação legal a
todos imposta (art. 5º VIII). Também é assegurada
a liberdade de prestação de assistência religiosa,
no sentido de proteger o direito de o religioso professar sua fé e sua vocação e, por outro lado, o de
qualquer cidadão, “crédulo” ou não, de receber essa
assistência, ainda que se encontre encarcerado em
estabelecimento prisional de internação coletiva, civil
ou militar (art. 5º, VII).
Visando a consolidar a separação entre Estado
e Igreja, inaugurada antes da constitucionalização
do novo regime pelo Decreto nº 119-A, de 7 de janeiro de 1890, expedido pelo Governo Provisório
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com a lavra do eminente Rui Barbosa, temos ainda
consagrada na Constituição Federal a imunidade
tributária aos templos de qualquer culto (art. 150,
VI, b), estendida ao seu patrimônio, renda e aos
serviços relacionados com as finalidades essenciais
dessas organizações (art. 150, § 4º).
Por ﬁm, como mais uma disposição garantidora da não intervenção do Estado nas organizações
religiosas, temos textualizada essa separação, bem
como o dever de colaboração pelos entes públicos,
na fórmula segundo a qual lhes é vedado “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público” (art. 19, I, da Constituição Federal).
Nesse ponto, merece ser invocado o magistério de
Pontes de Miranda, citado por José Scambini, que,
nos seguintes termos, esclarece com percuciência
o signiﬁcado das prescrições encerradas nesse dispositivo constitucional: “Embaraçar o exercício dos
cultos religiosos signiﬁca vedar, ou diﬁcultar, limitar
ou restringir a prática psíquica ou material de atos religiosos ou manifestações do pensamento religioso”
(Malheiros, 2004, 2ª ed., p. 249).
Especiﬁcamente quanto à proteção à liberdade
do exercício de cultos e aos locais de suas liturgias, o
eminente constitucionalista José Afonso da Silva, em
sua notável obra “Curso de Direito Constitucional Positivo”, é taxativo:
“É evidente que não é a lei que vai deﬁnir
os locais do culto e de suas liturgias. Isso é
parte da liberdade do exercicío dos cultos, que
não está sujeita a condicionamento. É claro que
há locais, praças, por exemplo, que não são
propriamente locais de culto. Neles se realizam
cultos, mais no exercício da liberdade de reunião do que no da liberdade religiosa. É deverá
estabelecer normas de proteção destes e dos
locais em que normalmente o culto se veriﬁca,
que são os ‘templos’, ediﬁcações com as características próprias da religião. Aliás, assim
o tem a Constituição, indiretamente, quando
estatui a imunidade ﬁscal sobre ‘templos de
qualquer culto” (art. 150, VII, b).”
Por último, como bem salientado pelo autor da
proposição, não se pode perder de vista que os dispositivos asseguradores da liberdade religiosa, encartados na privilegiada hierarquia dos “Direitos e
Garantias Fundamentais”, têm aplicação imediata e,
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portanto, eﬁcácia plena, como preceituado no § 1º do
citado art. 5º, ou seja, sua força dispositiva é dirigida
a todos, inclusive aos legisladores, que não podem
elaborar leis que os violem.
Destacados os méritos da proposição, assim
como seu abrigo constitucional, cumpre tão somente
promover sua adaptação aos ditames da Lei Complementar nº 95, de 28 de fevereiro de 1998, que trata da
redação e da alteração das leis, o que se faz na forma
de emenda adiante formulada.
III – Voto
A proposição sob exame atende aos requisitos
de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade.
Voto, assim, pela aprovação do PLS nº 137, de 2005,
com a seguinte emenda:
EMENDA Nº – CCJ
Identiﬁquem-se os dispositivos da Lei nº 10.257,
de 2001, alterados pela proposição, com as letras “NR”,
maiúsculas, entre parênteses, ao seu ﬁnal.
Sala da Comissão., Senador Edison Lobão,
Relator.
OFÍCIO Nº 65/2006 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 22 de novembro de 2006
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação com as Emendas nºs 1-CCJ a
3-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2005,
que “Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
que Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências”, de autoria do Senador
Marcelo Crivella.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
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PARECER Nº 1.232, DE 2006
Da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 93, de 2006, de autoria do Senador
Flexa Ribeiro, que altera a Lei nº 10.257, de
10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade),
para prorrogar o prazo para a elaboração
dos planos diretores municipais.
Relator: Senador Gilberto Mestrinho

I – Relatório
A proposição em questão, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, altera o art. 50 do Estatuto
da Cidade, prorrogando para 30 de dezembro de
2007 o prazo para aprovação dos planos diretores
municipais.
Em sua justiﬁcação, o autor destaca a importância do plano diretor, deﬁnido constitucionalmente como
“instrumento básico” da política urbana e responsável
pelo ordenamento territorial a ser adotado como critério
de cumprimento da função social da propriedade, cuja
elaboração é obrigatória para as cidades com mais de
vinte mil habitantes (art. 182).
O Estatuto da Cidade, ao regulamentar o dispositivo constitucional, ﬁxou um prazo de cinco anos
para a aprovação do plano diretor nos municípios dele
carentes e de dez anos para a revisão dos planos
existentes. O primeiro prazo esgota-se em outubro do
presente ano, sendo que o inadimplemento importa
na caracterização de improbidade administrativa (art.
52 do Estatuto da Cidade).
A prorrogação do prazo em pouco mais de um
ano teria por ﬁnalidade assegurar o aporte técnico e
a adoção de metodologia participativa na elaboração
dos planos, conforme determinação do próprio Estatuto da Cidade.
O projeto foi distribuído à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, para decisão terminativa.
Não foram apresentadas emendas.

II – Análise
A matéria insere-se na competência constitucional da União para “instituir diretrizes para o desenvolvi-
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mento urbano, inclusive habitação, saneamento básico
e transportes urbanos” (CF, art. 21, XX) e para legislar
sobre direito urbanístico (art. 22).
A obrigação de elaborar planos diretores é de
natureza constitucional. Ela existe desde a edição da
Carta Magna, uma vez que se trata de norma autoaplicável. A inexistência de um prazo rígido não impede
a vigência da norma, desde que adotado um critério
de interpretação razoável. Passados dezoito anos de
sua promulgação, não pode haver dúvida de que os
municípios cujas cidades têm mais de vinte mil habitantes e ainda não dispõem de um plano diretor estão
inadimplentes com tal dever.
A novidade trazida pelo Estatuto da Cidade foi
a caracterização dessa inadimplência como um tipo
de improbidade administrativa, com aplicação ao prefeito das sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992,
quais sejam: ressarcimento do dano; perda da função
pública; suspensão dos direitos políticos; multa civil; e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos ﬁscais ou creditícios (art. 12).
O prazo de cinco anos diz respeito, portanto, à aplicação dessas penas.
Independentemente da caracterização ou não da
ausência de plano diretor como improbidade administrativa, tal situação traz conseqüências substantivas
para a gestão da política urbana municipal. Tanto a
Constituição quanto o Estatuto da Cidade condicionam a aplicação de diversos instrumentos de política
urbana à sua previsão no plano diretor.
Inserem-se nesse contexto os seguintes institutos
jurídicos: parcelamento ou ediﬁcação compulsórios, IPTU
progressivo no tempo, desapropriação com pagamento
em títulos da dívida pública (art. 182, § 4º da Constituição), direito de preempção, operação urbana consorciada, transferência do direito de construir e outorga onerosa
do direito de construir (Estatuto da Cidade).
Além disso, mesmo atividades administrativas não
reguladas pelo Estatuto da Cidade, como a aprovação
de loteamentos e a desapropriação para execução de
obras de natureza urbanística, devem ser suspensas
na ausência de plano diretor, com fundamento na Lei
nº 6.766, de 1979, que dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano, e na própria Constituição.
Dessa forma, o plano terá que ser elaborado
sempre que o município pretender expandir sua
malha urbana ou adensar a malha existente. Essa
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já é uma sanção eficaz, capaz de induzir a prefeitura a elaborar o plano.
A tipiﬁcação do descumprimento do prazo de
cinco anos para a aprovação do plano diretor como
improbidade administrativa, promovida pelo Estatuto
da Cidade, por outro lado, nos parece imprópria, por
diversos motivos.
O plano diretor é o produto ﬁnal de um processo
de planejamento, cuja implementação depende da existência de um conjunto de pré-requisitos inexistentes na
maior parte dos municípios. O planejamento territorial
depende da existência, dentre outros, dos seguintes
elementos: mapeamento do uso do solo e das redes
de infra-estrutura; cadastro georreferenciado de terrenos; dados demográﬁcos, econômicos e ambientais.
Essas políticas devem ser executadas por proﬁssionais
qualiﬁcados, com base em tecnologia de informação
atualizada. Na ausência dessa base administrativa, o
plano diretor não pode, a rigor, ser elaborado, por inexistência de informações conﬁáveis.
A aplicação do plano exige, ainda, que se estruturem órgáos de aprovação de projetos de ediﬁcação e de ﬁscalização do uso do solo. A precariedade
desses órgãos acarretará fatalmente a inocuidade
do plano diretor, por mais bem elaborado que ele
tenha sido, uma vez que ele será sistematicamente
desrespeitado.
A estruturação administrativa de um sistema de
planejamento e gestão permanente, por outro lado,
pode exigir mais de cinco anos para ser realizada, dependendo das condições econômicas, tecnológicas e
culturais de cada município.
A gravidade da sanção (improbidade adminisrrativa), aliada à premência do tempo (prazo de
cinco anos), entretanto, estão a induzir diversos
municípios a elaborar documentos sem o adequado preparo técnico, preparados por equipes de
consultoria externa, que tendem a ser aprovados
“a toque de caixa”.
O saldo desse processo será a existência de um
documento, dotado de valor legal, mas inadequado do
ponto de vista técnico. Ainda que denominado “plano
diretor”, tal documento não cumprirá as funções que
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lhe foram atribuídas pela Constituição Federal e poderá ser juridicamente questionado como instrumento de
ordenação territorial, pela ausência de adequada fundamentação. Igualmente grave será a desmoralização
da própria idéia de planejamento urbano, que ﬁcará por
muitos anos associada ao mero, atendimento de uma
formalidade legal. Em menor escala, é o que ocorreu
quando os planos diretores foram exigidos pelo governo federal como condicionantes de ﬁnanciamentos aos
municípios, no início da década de 1970.
O PLS nº 93, de 2006, tem o mérito de identiﬁcar a inviabilidade, para muitos municípios, de atender
o prazo de cinco anos ﬁxado no Estatuto da Cidade.
Sua prorrogação permitirá que os municípios menos
desenvolvidos possam preparar adequadamente sua
estrutura administrativa, condição indispensável para a
implantação de um autêntico sistema de planejamento. Considerando-se que a eventual transformação do
presente projeto em lei ocorrerá após o decurso do
prazo originalmente ﬁxado pelo Estatuto da Cidade,
propõe-se a alteracão da cláusula de vigência, para
que os efeitos decorrentes da ampliação do prazo sejam aplicados retroativamente.

III – Voto
Ante o exposto. o voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei do
Senado nº 93, de 2006, e, no mérito, pela sua aprovação, com a seguinte emenda:

EMENDA Nº 1 – CDR
Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº
93, de 2006, a seguinte redação:
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 10 de julho de 2006.
Sala da Comissão., Senador Gilberto Mestrinho, Relator.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 93,
DE 2006, APROVADO PELA COMISSÃO
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
E TURISMO EM REUNIÃO DO DIA
23 DE NOVEMBRO DE 2006
Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001 (Estatuto da Cidade), para prorrogar o prazo para a elaboração dos planos
diretores municipais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 50 da Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 50. Os Munícípios enquadrados na
obrigação prevista nos incisos I e II do art. 41,
que não tenham plano diretor aprovado na entrada em vigor desta Lei, deverão aprová-lo até
30 de dezembro de 2007”. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 10 de julho de 2006.
Sala da Comissão, 23 de novembro de 2006.
OF. Nº 5/2006 – PRCDR
Brasília, 23 de novembro de 2006
A Sua Excelência o Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em reunião no dia 23 de
novembro de 2006, aprovou, em decisão terminativa,
o Projeto de Lei do Senado nº 93, de 2006, que “Altera
a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da
Cidade), para prorrogar o prazo para a elaboração dos
planos diretores municipais.”, de autoria do Senador
Flexa Ribeiro, com a Emenda nº 1 – CDR.
Atenciosamente, – Senador Tasso Jereissati,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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Art. 21. Compete à União:
XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos;
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais;
VII – política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, ﬂuvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI – trânsito e transporte;
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia;
XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV – populações indígenas;
XV – emigração e imigração, entrada, extradição
e expulsão de estrangeiros;
XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de proﬁssões;
XVII – organização judiciária, do Ministério Público
e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVIII – sistema estatístico, sistema cartográﬁco
e de geologia nacionais;
XIX – sistemas de poupança, captação e garantia
da poupança popular;
XX – sistemas de consórcios e sorteios;
XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das
polícias militares e corpos de bombeiros militares;
XXII – competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;
XXIII – seguridade social;
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
XXV – registros públicos;
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XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação,
em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas
e sociedades de economia mista, nos termos do art.
173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX – propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões especíﬁcas
das matérias relacionadas neste artigo.
....................................................................................
LEI Nº 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 10.252, DE 4 DE JULHO DE 2001
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério das Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de
R$59.042.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento.
....................................................................................
Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992, quando:
I – (VETADO);
II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos,
o adequado aproveitamento do imóvel incorporado
ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4º do
art. 8º desta lei;
III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de
preempção em desacordo com o disposto no art. 26
desta lei;
IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga
onerosa do direito de construir e de alteração de uso
em desacordo com o previsto no art. 31 desta lei;
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V – aplicar os recursos auferidos com operações
consorciadas em desacordo com o previsto no § 1º do
art. 33 desta lei;
VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos
contidos nos incisos I a III do § 4º do art. 40 desta
lei;
VII – deixar de tomar as providências necessárias
para garantir a observância do disposto no § 3º do art.
40 e no art. 50 desta lei;
VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempçâo, nos termos dos arts. 25 a 27 desta lei, pelo valor da
proposta apresentada, se este for, comprovadamente,
superior ao de mercado.
....................................................................................
DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
REGIMENTO INTERNO.
RELATÓRIO
Relator: Senador Gilberto Mestrinho
I – Relatório
A proposição em questão, de autoria do Senador
Flexa Ribeiro, altera o art. 50 do Estatuto da Cidade,
prorrogando para 30 de dezembro de 2007 o prazo
para aprovação dos planos diretores municipais.
Em sua justiﬁcação, o autor destaca a importância do plano diretor, deﬁnido constitucionalmente como
“Instrumento básico” da política urbana e responsável
pelo ordenamento territorial a ser adotado como critério
de cumprimento da função social da propriedade, cuja
elaboração é obrigatória para as cidades com mais de
20.000 habitantes (art. 182).
O Estatuto da Cidade, ao regulamentar o dispositivo constitucional, ﬁxou um prazo de cinco anos
para a aprovação do plano diretor nos Municípios dele
carentes e de dez anos para a revisão dos planos
existentes. O primeiro prazo esgota-se em outubro do
presente ano, sendo que o inadimplemento importa
na caracterização de improbidade administrativa (art.
52 do Estatuto da Cidade).
A prorrogação do prazo em pouco mais de um
ano teria por ﬁnalidade assegurar o aporte técnico e
a adoção de metodologia participativa na elaboração
dos planos, conforme determinação do próprio Estatuto da Cidade.
O projeto foi distribuído à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, para decisão terminativa.
Não foram apresentadas emendas.
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II – Análise
A matéria insere-se na competência constitucional da União para “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico
e transportes urbanos” (CF, art. 21, XX) e para legislar
sobre direito urbanístico (art. 22).
A obrigação de elaborar planos diretores é de
natureza constitucional. Ela existe desde a edição da
Carta Magna, uma vez que se trata de norma autoaplicável. A inexistência de um prazo rígido não impede
a vigência da norma, desde que adotado um critério
de interpretação razoável. Passados dezoito anos de
sua promulgação, não pode haver dúvida de que os
municípios cujas cidades têm mais de 20.000 habitantes e ainda não dispõem de um plano diretor estão
inadimplentes com tal dever.
A novidade trazida pelo Estatuto da Cidade foi
a caracterização dessa inadimplência como um tipo
de improbidade administrativa, com aplicação ao prefeito das sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992,
quais sejam: ressarcimento do dano; perda da função
pública; suspensão dos direitos políticos; multa civil; e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos ﬁscais ou creditícios (art. 12).
O prazo de cinco anos diz respeito, portanto, à aplicação dessas penas.
Independentemente da caracterização ou não da
ausência de plano diretor como improbidade administrativa, tal situação traz conseqüências substantivas
para a gestão da política urbana municipal. Tanto a
Constituição quanto o Estatuto da Cidade condicionam a aplicação de diversos instrumentos de política
urbana à sua previsão no plano diretor.
Inserem-se nesse contexto os seguintes institutos
jurídicos: parcelamento ou ediﬁcação compulsórios, IPTU
progressivo no tempo, desapropriação com pagamento
em títulos da dívida pública (art. 182, § 4º da Constituição), direito de preempção, operação urbana consorciada, transferência do direito de construir e outorga onerosa
do direito de construir (Estatuto da Cidade).
Além disso, mesmo atividades administrativas não
reguladas pelo Estatuto da Cidade, como a provação
de loteamentos e a desapropriação para execução de
obras de natureza urbanística, devem ser suspensas
na ausência de plano diretor, com fundamento na Lei
nº 6.766, de 1979, que dispõe sobre o parcelamento
do solo urbano, e na própria Constituição.
Na ausência de plano diretor, deve-se adotar um
regime jurídico restritivo de intervenções públicas e par-
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ticulares, como obras de expansão do sistema viário e
loteamentos. Dessa forma, o plano será elaborado na
medida em que o município pretenda expandir sua malha urbana ou adensar a malha existente. O que deve
ser evitado é a expansão urbana não planejada, por
ação pública ou privada. Esse regime já se encontra
implícito na legislação em vigor, mas deve ser explicitado, o que fazemos no substitutivo apresentado ao
ﬁnal do presente relatório.
A tipiﬁcação do descumprimento do prazo de
cinco anos para a aprovação do plano diretor como
improbidade administrativa, promovida pelo Estatuto
da Cidade, por outro lado, nos parece imprópria, por
diversos motivos.
O plano diretor é o produto ﬁnal de um processo
de planejamento, cuja implementação depende da existência de um conjunto de pré-requisitos inexistentes na
maior parte dos municípios. O planejamento territorial
depende da existência, dentre outros, dos seguintes
elementos: mapeamento do uso do solo e das redes
de infra-estrutura; cadastro georreferenciado de terrenos; dados demográﬁcos, econômicos e ambientais.
Essas politicas devem ser executadas por proﬁssionais
qualiﬁcados, com base em tecnologia de informação
atualizada. Na ausência dessa base administrativa, o
plano diretor não pode, a rigor, ser elaborado, por inexistência de informações conﬁáveis.
A aplicação do plano exige, ainda, que se estruturem órgãos de aprovação de projetos de ediﬁcação e
de ﬁscalização do uso do solo. A precariedade desses
órgãos acarretará fatalmente a inocuidade do plano diretor, por mais bem elaborado que ele tenha sido, uma
vez que ele será sistematicamente desrespeitado.
A estruturação administrativa de um sistema de
planejamento e gestão permanente, por outro lado,
pode exigir mais de cinco anos para ser realizada, dependendo das condições econômicas, tecnológicas e
culturais de cada município.
A gravidade da sanção (improbidade administrativa), aliada à premência do tempo (prazo de cinco
anos), entretanto, estão a induzir diversos municípios
a elaborar documentos sem o adequado preparo técnico, preparados por equipes de consultoria externa,
que tendem a ser aprovados a “toque de caixa”.
O saldo desse processo será a existência de um
documento, dotado de valor legal, mas inadequado do
ponto de vista técnico. Ainda que denominado “plano
diretor”, tal documento não cumprirá as funções que
lhe foram atribuídas pela Constituição Federal e poderá
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ser juridicamente questionado enquanto instrumento de
ordenação territorial, pela ausência de adequada fundamentação. Igualmente grave será a desmoralização
da própria idéia de planejamento urbano, que ﬁcará por
muitos anos associada ao mero atendimento de uma
formalidade legal. Em menor escala, é o que ocorreu
quando os planos diretores foram exigidos pelo governo federal como condicionantes de ﬁnanciamentos aos
municípios, no inicio da década de 1970.
O PLS nº 93, de 2006, tem o mérito de identiﬁcar
a inviabilidade de atender o prazo de cinco anos ﬁxado
no Estatuto da Cidade. A mera prorrogação do prazo
em mais um ano, no entanto, apenas adiará o problema. Nesse sentido, apresentamos em anexo substitutivo que revoga a tipiﬁcação do inadimplemento na
elaboração do plano como improbidade administrativa
e explicita as restrições urbanísticas à gestão municipal
decorrentes da inexistência de plano diretor.
III – Voto
Ante o exposto, o voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei do
Senado nº 93, de 2006, e, no mérito, pela sua aprovação, nos termos do seguinte substitutivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 93
(SUBSTITUTIVO), DE 2006
Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001 (Estatuto da Cidade), para instituir
restrições urbanisticas aplicáveis aos Municípios desprovidos de plano diretor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam revogados o art. 50 e o inciso VII do
art. 52 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.
Art. 2º A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 41-A. São vedados, nos municípios
desprovidos de plano diretor:
I – o parcelamento do solo para ﬁns urbanos;
II – a alteração do traçado do sistema
viário e da infra-estrutura urbana;
III – a desapropriação urbanística;
IV – a construção de ediﬁcações com coeﬁciente de aproveitamento superior a 1 (um);
V – quaisquer outras intervenções, públicas ou privadas, que possam causar impacto
urbanístico signiﬁcativo.”
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Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, – Senador Gilberto Mestrinho, Relator.
RELATÓRIO
Relator: Senador Gilberto Mestrinho
I – Relatório
A proposição em questão, de autoria do Senador
Flexa Ribeiro, altera o art. 50 do Estatuto da Cidade,
prorrogando para 30 de dezembro de 2007 o prazo
para aprovação dos planos diretores municipais.
Em sua justiﬁcação, o autor destaca a importância do plano diretor, deﬁnido constitucionalmente como
“instrumento básico” da política urbana e responsável
pelo ordenamento territorial a ser adotado como critério
de cumprimento da função social da propriedade, cuja
elaboração é obrigatória para as cidades com mais de
vinte mil habitantes (art. 182).
O Estatuto da Cidade, ao regulamentar o dispositivo constitucional, ﬁxou um prazo de cinco anos
para a aprovação do plano diretor nos municípios dele
carentes e de dez anos para a revisão dos planos
existentes. O primeiro prazo esgota-se em outubro do
presente ano, sendo que o inadimplemento importa
na caracterização de improbidade administrativa (art.
52 do Estatuto da Cidade).
A prorrogação do prazo em pouco mais de um
ano teria por ﬁnalidade assegurar o aporte técnico e
a adoção de metodologia participativa.
A prorrogação do prazo em pouco mais de um
ano teria por ﬁnalidade assegurar o aporte técnico e
a adoção de metodologia participativa na elaboração
dos planos, conforme determinação do próprio Estatuto da Cidade.
O projeto foi distribuido à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, para decisão terminativa.
Não foram apresentadas emendas.
II – Análise
A matéria insere-se na competência constitucional da União para “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico
e transportes urbanos” (CF, art. 21, XX) e para legislar
sobre direito urbanístico (art. 22).
A obrigação de elaborar planos diretores é de
natureza constitucional. Ela existe desde a edição da
Carta Magna, uma vez que se trata de norma autoaplicável. A inexistência de um prazo rígido não impede
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a vigência da norma, desde que adotado um critério
de interpretação razoável. Passados dezoito anos de
sua promulgação, não pode haver dúvida de que os
municípios cujas cidades têm mais de vinte mil habitantes e ainda não dispõem de um plano diretor estão
inadimplentes com tal dever.
A novidade trazida pelo Estatuto da Cidade foi a
caracterização dessa inadimplência como um tipo de
improbidade administrativa, com aplicação ao prefeito
das sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, quais
sejam: ressarcimento do dano; perda da função pública;
suspensão dos direitos políticos; multa civil; e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos ﬁscais ou creditícios (art. 12). O prazo de cinco
anos diz respeito, portanto, à aplicação dessas penas.
Independentemente da caracterização ou não da
ausência de plano diretor como improbidade administrativa, tal situação traz conseqüências substantivas
para a gestão da política urbana municipal. Tanto a
Constituição quanto o Estatuto da Cidade condicionam a aplicação de diversos instrumentos de política
urbana à sua previsão no plano diretor, na elaboração
dos planos, conforme determinação do próprio Estatuto da Cidade.
O projeto foi distribuído à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, para decisão terminativa.
Não foram apresentadas emendas.
II – Análise
A matéria insere-se na competência constitucional da União para “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico
e transportes urbanos” (CF, art. 21, XX) e para legislar
sobre direito urbanístico (art. 22).
A obrigação de elaborar planos diretores é de
natureza constitucional. Ela existe desde a edição da
Carta Magna, uma vez que se trata de norma autoaplicável. A inexistência de um prazo rígido não impede
a vigência da norma, desde que adotado um critério
de interpretação razoável. Passados dezoito anos de
sua promulgação, não pode haver dúvida de que os
municípios cujas cidades têm mais de vinte mil habitantes e ainda não dispõem de um plano diretor estão
inadimplentes com tal dever.
A novidade trazida pelo Estatuto da Cidade foi
a caracterização dessa inadimplência como um tipo
de improbidade administrativa, com aplicação ao prefeito das sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992,
quais sejam: ressarcimento do dano; perda da função

NOVEMBRO
2006
1º 36363

Sexta-feira

pública; suspensão dos direitos políticos; multa civil; e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos ﬁscais ou creditícios (art. 12).
O prazo de cinco anos diz respeito, portanto, à aplicação dessas penas.
Independentemente da caracterização ou não da
ausência de plano diretor como improbidade administrativa, tal situação traz conseqüências substantivas
para a gestão da política urbana municipal. Tanto a
Constituição quanto o Estatuto da Cidade condicionam a aplicação de diversos instrumentos de política
urbana à sua previsão no plano diretor.
Inserem-se nesse contexto os seguintes institutos
jurídicos: parcelamento ou ediﬁcação compulsórios, IPTU
progressivo no tempo desapropriação com pagamento
em títulos da dívida pública (art. 182, § 4º da Constituição), direito de preempção, operação urbana consorciada, transferência do direito de construir e outorga onerosa
do direito de construir (Estatuto da Cidade).
Além disso, mesmo atividades administrativas não
reguladas pelo Estatuto da Cidade, como a provação
de loteamentos e a desapropriação para execução de
obras de natureza urbanística, devem ser suspensas
na ausência de plano diretor, com fundamento na Lei
nº 6.766, de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do
solo urbano, e na própria Constituição. Dessa forma,
o plano será elaborado na medida em que o Município pretenda expandir sua malha urbana ou adensar a
malha existente. O que deve ser evitado é a expansão
urbana não planejada, por ação pública ou privada.
A tipiﬁcação do descumprimento do prazo de
cinco anos para a aprovação do plano diretor como
improbidade administrativa, promovida pelo Estatuto
da Cidade, por outro lado, nos parece imprópria, por
diversos motivos.
O plano diretor é o produto ﬁnal de um processo
de planejamento, cuja implementação depende da existência de um conjunto de pré-requisitos inexistentes na
maior parte dos municípios. O planejamento territorial
depende da existência, dentre outros, dos seguintes
elementos: mapeamento do uso do solo e das redes
de infra-estrutura; cadastro georreferenciado de terrenos; dados demográﬁcos, econômicos e ambientais.
Essas políticas devem ser executadas por proﬁssionais
qualiﬁcados, com base em tecnologia de informação
atualizada. Na ausência dessa base administrativa, o
plano diretor não pode, a rigor, ser elaborado, por inexistência de informações conﬁáveis.
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A aplicação do plano exige, ainda, que se estruturem órgãos de aprovação de projetos de ediﬁcação e
de ﬁscalização do uso do solo. A precariedade desses
órgãos acarretará fatalmente a inocuidade do plano diretor, por mais bem elaborado que ele tenha sido, uma
vez que ele será sistematicamente desrespeitado.
A estruturação administrativa de um sistema de
planejamento e gestão permanente, por outro lado,
pode exigir mais de cinco anos para ser realizada, dependendo das condições econômicas, tecnológicas e
culturais de cada município.
A gravidade da sanção (improbidade administrativa), aliada à premência do tempo (prazo de cinco
anos), entretanto, estão a induzir diversos municípios
a elaborar documentos sem o adequado preparo técnico, preparados por equipes de consultaria externa,
que tendem a ser aprovados a “toque de caixa”.
O saldo desse processo será a existência de um
documento, dotado de valor legal, mas inadequado do
ponto de vista técnico. Ainda que denominado “plano diretor”, tal documento não cumprirá as funções
que lhe foram atribuídas pela Constituição Federal
e poderá ser juridicamente questionado como instrumento de ordenação territorial, pela ausência de
adequada fundamentação. Igualmente grave será a
desmoralização da própria idéia de planejamento urbano, que ﬁcará por muitos anos associada ao mero
atendimento de uma formalidade legal. Em menor
escala, é o que ocorreu quando os planos diretores
foram exigidos pelo governo federal como condicionantes de ﬁnanciamentos aos municípios, no início
da década de 1970.
O PLS nº 93, de 2006, tem o mérito de identiﬁcar a inviabilidade, para muitos municípios, de atender
o prazo de cinco anos ﬁxado no Estatuto da Cidade.
Sua prorrogação permitirá que os municípios menos
desenvolvidos possam preparar adequadamente sua
estrutura administrativa, condição indispensável para
a implantação de um autêntico sistema de planejamento.
III – Voto
Ante o exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de
Lei do Senado nº 93, de 2006, e, no mérito, pela sua
aprovação.
Sala da Comissão, Senador Gilberto Mestrinho, Relator.
PARECER Nº 1.233, DE 2006
Da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, sobre o Projeto de
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Lei nº 204, de 2006–Complementar, de autoria do Senador Valdir Raupp, que toma obrigatória a expedição em braile de documento
de arrecadação de receita tributária.
Relator: Senador Paulo Paim
I – Relatório
O Senador Valdir Raupp apresentou o Projeto de
Lei do Senado nº 204, de 2006 – Complementar, peto
qual propõe alterar a Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966, para obrigar a Fazenda Pública a expedir
documentos de arrecadação de receitas tributárias
em braile, a pedido do contribuinte ou responsável
tributário portador de deﬁciência visual. Lido em plenário, chega a esta Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa.
II – Análise
O ilustre parlamentar proponente justiﬁca a iniciativa demonstrando a necessidade de facilitar a integração social do grande contingente de pessoas
portadoras de deﬁciência visual. O projeto em questão tem por ﬁnalidade dar a essas pessoas melhores
condições para o exercício da cidadania plena, por
meio de um mecanismo prático para dar-lhes mais autonomia em sua vida quotidiana, qual seja a emissão
de documentos de arrecadação tributária no sistema
braile de escrita.
A proposta não padece de vícios de iniciativa, que
tem amparo no art. 24, XIV, da Constituição Federal, e
não fere competência privativa ou reservada de outros
poderes ou entes.
Também não há o que opor do ponto de vista da
legalidade e da juridicidade, pois a alteração proposta
mantém consonância com o ordenamento jurídico.
A proposição está de acordo com os requisitos constitucionais e regimentais relativos à matéria e, quanto ao mérito, o Projeto de Lei do Senado
nº 204, de 2006 – Complementar, é merecedor de
nossa aprovação pelos próprios fundamentos que
o justiﬁcam.
III – Voto
Em face do exposto, vota-se pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado no 204, de 2006 – Complementar.
Sala da Comissão, 29 de novembro de 2006.
– Paulo Paim, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................
XIV – proteção e integração social das pessoas
portadoras de deﬁciência;
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. Nº 5/06 – PRCDR
Brasília, 23 de novembro de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em reunião no dia 23 de
novembro de 2006, aprovou, em decisão terminativa,
o Projeto de Lei do Senado nº 93, de 2006, que “Altera
a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da
Cidade), para prorrogar o prazo para a elaboração dos
planos diretores municipais.”, de autoria do Senador
Flexa Ribeiro, com a Emenda nº 01– CDR.
Atenciosamente, – Senador Tasso Jeissati, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– 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 137, de 2005, cujo parecer foi lido anteriormente,
seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– 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
93, de 2006, cujo parecer foi lido anteriormente, seja
apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.233, de 2006,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Partici-
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pativa, sobre o Projeto de Lei nº 204, de 2006 – Complementar, de autoria do Senador Valdir Raupp, que
torna obrigatória a expedição em braile de documento
de arrecadação de receita tributária.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– Há oradores inscritos.
Concedo a palavra, com muita satisfação, ao
Senador Delcídio Amaral, do Mato Grosso do Sul, por
dez minutos.
V. Exª poderá se alongar se assim o desejar. A
Mesa será tolerante com V. Exª.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 26 de
março de 2003, quando ﬁz o meu primeiro pronunciamento na tribuna desta Casa, abordei o tema “Planejamento para um Brasil Novo”, com o qual procurei
colocar em pauta a urgente e grave necessidade de o
Congresso Brasileiro aprofundar o debate e a participação nos programas de governo e no planejamento
estratégico de longo prazo.
Hoje, quase quatro anos depois, retorno a esta
tribuna para abordar praticamente o mesmo tema, afeto
às reformas, ao crescimento econômico, ao combate
à pobreza; e para conclamar os nobres Pares, mais
uma vez, a contribuírem efetivamente na formulação
das políticas públicas e na deﬁnição das prioridades
nacionais.
Naquela ocasião, li para esta egrégia platéia
trechos da apresentação de um Plano Nacional de
Desenvolvimento que propunha, além da retomada
do crescimento, a erradicação da pobreza, o resgate
da dívida social e a melhoria da distribuição de renda
por meio da recuperação dos salários.
Após a leitura daquela apresentação, que antecipava o conteúdo de um projeto absolutamente
atualizado e adequado à realidade nacional, ﬁz aos
nobres Colegas a surpreendente revelação de que o
texto, de fato, antecedia um Plano Nacional de Desenvolvimento – referente, porém, ao período, pasmem,
de 1986 a 1989.
Com aquele subterfúgio, pretendi, na verdade,
demonstrar a inconsistência do planejamento estratégico em nosso País, onde os planos se sucedem
sem lograr transformações mais profundas e eﬁcazes
na nossa realidade econômica e na nossa estrutura
social. Assim, a apresentação das diretrizes de Governo, lida duas décadas depois, conservava incrível
atualidade.
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É mister reconhecer que, por muito tempo, o
planejamento governamental em nosso País foi prejudicado por um processo inﬂacionário exacerbado
que, impossibilitando prever receitas e despesas com
razoável acerto, praticamente jogava por terra a construção de qualquer cenário macroeconômico no médio
e no longo prazos.
Para além dessa agravante histórica, é preciso
reconhecer, também, que muitas vezes as diretrizes
governamentais se resumiam a peças de oratória, não
porque suas premissas e propostas fossem equivocadas, mas porque o poder público nem sempre estava
de fato comprometido com a execução das metas ali
estabelecidas.
Isto posto, quero fazer uma ressalva no que concerne às propostas do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva para o seu primeiro mandato: em que pese o
fato de que muitas delas não foram cumpridas na sua
integralidade ou não corresponderam à expectativa,
o combate à pobreza foi uma tônica do seu Governo,
de forma a tornar realidade, pela primeira vez na nossa história recente, a sempre prometida transferência
de renda.
Essa conquista, naturalmente, é ressaltada na
Mensagem Presidencial que encaminha o Projeto de
Lei Orçamentária para o exercício ﬁnanceiro de 2007,
a qual demonstra ter ocorrido um aumento de 3,2%
no rendimento dos trabalhadores de menor remuneração (os 50% mais pobres). Essa mudança se reﬂetiu
no índice de Gini, que mede a concentração de renda
e que, segundo o IBGE, alcançou em 2004 seu valor
mais baixo (0,547) desde 1981. A essa mudança na
distribuição do rendimento se acrescem, com maior
impacto para as famílias de baixa renda, os efeitos
do Programa Bolsa-Família e a desoneração da cesta básica.
A esse propósito, aliás, Srªs e Srs. Senadores,
quero chamar a atenção para um estudo do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que observa:
(...) a experiência recente com programas condicionais de transferência de renda à população mais
pobre abriu uma perspectiva nova para as políticas
sociais. A recente redução dos índices de desigualdade e pobreza indica que é possível operar mudanças mesmo num contexto de baixo crescimento e de
recursos pouco vultosos.
O próprio documento, porém, adverte:
No entanto, os programas atuais precisam de
maior articulação na provisão de assistência social, de
modo a gerar uma possibilidade real de rompimento
do círculo vicioso da pobreza, impedindo que a dependência se perpetue.
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A questão social, sabemos todos, tem raízes
profundas. O resgate social, a inclusão de imensos
contingentes de desamparados e a extensão da verdadeira cidadania a todos os brasileiros requerem,
além de ﬁrme determinação, políticas públicas continuadas e consistentes, além do empenho de toda a
sociedade.
No pronunciamento já aludido, de quase quatro
anos atrás, referi-me ao agravamento das condições
sociais nas últimas décadas, quando sucessivos governantes se enredaram, ora na escalada inﬂacionária,
ora na estagnação econômica, ora no endividamento
público. Por muito tempo, Sr. Presidente, prevaleceu
a tese de que o combate à pobreza não era possível
sem antes lograr um crescimento econômico signiﬁcativo e sustentado.
Ocorre que a fome é implacável, e o combate à
miséria não pode esperar, o que exige uma atuação
em duas vertentes: a primeira, com medidas de urgência, para aplacar o sofrimento e até garantir a sobrevivência de milhões de brasileiros marginalizados
pelo mercado; a segunda, com a adoção de políticas
duradouras, que permitam romper essa condição de
dependência, como adverte o Ipea.
Em seu primeiro governo, vimos que o Presidente Lula conseguiu a façanha de resgatar um pouco da
nossa histórica dívida social. Ainda que se trate de
uma tarefa incipiente, essa conquista é relevante por
melhorar as condições de vida de parcela da população e também por desmentir a teoria de que é preciso
fazer crescer o bolo para só então reparti-lo.
Agora, às vésperas de iniciar seu segundo mandado, o Presidente Lula anuncia medidas para promover
o crescimento econômico em índices mais elevados.
Há um consenso de que diversas medidas precisam
ser adotadas para que o Governo consiga recuperar
as condições de crescimento. Essa é também a conclusão do Ipea, que, em estudo divulgado no mês
passado, ponderou:
Do ponto de vista das principais variáveis macroeconômicas, a recuperação do crescimento deve
estar assentada em quatro pilares inter-relacionados.
Primeiro, uma trajetória de redução da dívida pública/
PIB para níveis mais próximos daqueles de países que
já alcançaram grau de investimento (abaixo de 30%
do PIB), liberando assim recursos ﬁnanceiros para a
expansão do investimento privado. Segundo, tem que
ocorrer em um contexto de expressiva – ainda que
gradual – diminuição das taxas de juros, tendência
que depende do comportamento da relação dívida
pública/PIB e de todos os fatores capazes de reduzir
estruturalmente a taxa de inﬂação. Terceiro, precisa ser
alavancada por uma retomada do investimento público
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em infra-estrutura. E quarto, precisa vir de mãos dadas
com a redução da carga tributária.
(...)
A queda da relação entre as despesas públicas
correntes e o PIB [enfatiza o IPEA] é o elo que garante
a consistência desse conjunto de condições.
O próprio Ipea estima que uma expansão da
economia da ordem de 5% ao ano exigiria uma taxa
de investimento em torno de 26% do PIB, o que não
será fácil – basta ver os números recém-anunciados
sobre o crescimento destes últimos três meses, muito
aquém do que se esperava ao compararmos com o
crescimento de igual período no ano passado.
Diversos economistas têm alertado para as diﬁculdades de investir esse montante – volto a repetir,
Sr. Presidente: são 26% do PIB –, em face do aumento dos gastos públicos com pagamento de pessoal
e benefícios previdenciários. Além disso, especialistas advertem que o setor elétrico não suportaria um
crescimento superior a 3% ou 4% ao ano. Embora o
Ministro Silas Rondeau esteja otimista, a ameaça de
racionamento, para os especialistas do setor, não pode
ser ignorada.
A Mensagem em que o Presidente da República
encaminha ao Congresso Nacional o Projeto de Lei
Orçamentária lista alguns fatores favoráveis ao crescimento, destacando:
Somente assegurando as condições necessárias
para manter a estabilidade dos preços, a austeridade
ﬁscal e o ajuste das contas externas, o País poderá
crescer de forma mais acelerada e com melhor distribuição de renda.
Entre os fatores favoráveis, o documento cita a
reversão da trajetória ascendente do endividamento público e a melhoria do perﬁl da dívida. Enfatiza
também a estabilidade dos preços e a previsibilidade
do comportamento da economia, tão necessárias à
competitividade das empresas e ao aumento de eﬁciência do setor produtivo. Finalmente, a Mensagem
de Sua Excelência menciona a redução da vulnerabilidade externa como um dos fatores que favoreceriam
o crescimento econômico em seu segundo mandato
presidencial.
A combinação de fatores, tais como o reforço
da política ﬁscal, o controle da inﬂação, a redução da
vulnerabilidade externa e o ambiente internacional favorável, resultou na expressiva redução do risco-país,
que declinou do patamar de 1.446 pontos-base, no
ﬁnal de 2002, para 479 pontos-base no ﬁnal de 2003,
diminuindo ainda mais nos anos seguintes [diz o documento; que acrescenta que] Em 14 de agosto de
2006, o risco-país atingiu o patamar mínimo histórico
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de 206 pontos-base, aproximando-se rapidamente do
risco das principais economias emergentes.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, eu precisaria de um pouco mais de
tempo. Tenho certeza de que agora vou me disciplinar
para encerrar.
Para o próximo ano, o projeto oriundo do Executivo prevê crescimento real de 4,75%; PIB nominal
de 2 trilhões e 299 bilhões; IPCA acumulado de 4,5%;
taxa de juros de 13% ao ﬁnal de dezembro; câmbio
médio na razão de R$2,3 para US$1.00 e crescimento
nominal da massa salarial de 9,9%.
Esses dados coincidem com as metas da Revisão
do Plano Plurianual 2004/2007, agora colocadas em
bases mais realistas, mas ainda assim constatamos
falhas em alguns aspectos. Para o presente exercício,
o PPA previa crescimento real do PIB de 5%; a revisão baixou essa meta para 4,5%, mas os resultados
do terceiro trimestre autorizam uma previsão de apenas 3,2% entre os mais otimistas, Sr. Presidente. Para
2007, esse crescimento, que era estimado em 5,5%,
baixou para 4,75%, índice, ainda assim, visto com muita desconﬁança. O próprio Poder Executivo, a ﬁm de
tornar essa previsão viável, vem anunciando medidas
como a utilização dos recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e a desoneração de impostos e
da folha salarial, com a ﬁnalidade de reduzir os custos
dos investimentos.
Tomo agora, Srªs e Srs. Senadores, alguns dados do Plano Plurianual 2004/2007 para ressaltar o
propósito deste pronunciamento, com o qual pretendo
chamar a atenção para a necessidade de debatermos
as peças orçamentárias com maior profundidade e
elaborarmos o planejamento estratégico com mais
consistência.
A taxa de juros média, por exemplo, foi sempre
superior ao previsto nesses três anos. Estimada em
14,5% para 2004, fechou com 16,24%; prevista em
12,4% para 2005, ﬁcou em 19,12%. O crescimento do
PIB superou a previsão de 4% em 2004, fechando o
ano com o índice de 4,94%. Entretanto, a previsão de
4,5% para 2005 viu-se reduzida a 2,28%, enquanto a
estimativa para o presente exercício, de 4,5%, deve
realizar-se em, no máximo, 3,2%.
Para manter a previsão de crescimento mais acentuado em 2007, sem afetar a estabilidade de preços, o
Governo Lula pretende dar continuidade à política de
responsabilidade ﬁscal, com obtenção de superávits e
declínio do endividamento do setor público; aposta na
expansão dos investimentos públicos e privados, tendo como trunfo a anunciada desoneração tributária, e
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conﬁa num cenário internacional favorável, a exemplo
dos dois últimos anos.
Entretanto, ainda que se obtenham os recursos
no volume suﬁciente para impulsionar a economia, é
necessário gastá-los de forma adequada e em tempo
hábil, e essa é outra diﬁculdade. A revista Desaﬁos do
Desenvolvimento, em recente edição, abordou esse
assunto, enfatizando: “Excesso de rigidez do modelo
orçamentário e problemas de gestão tornam difícil para
o Governo Federal cumprir as metas de investimento
autorizadas pelo Congresso”.
A citada reportagem, intitulada “O problema é
conseguir gastar”, lembra que a diﬁculdade se repete
quase todo ano. Nos últimos dias de cada exercício,
as equipes dos Ministérios tentam gastar os recursos
liberados pelo Tesouro Nacional “no apagar das luzes”
– normalmente, na última semana de dezembro. Entretanto, não tendo a mesma agilidade das empresas
privadas, e ainda presa a um conjunto de regras ﬁscais
que emperram sua eﬁciência “sem conseguir evitar a
corrupção”, a máquina pública não consegue fazer
bom uso desse dinheiro.
“O modelo do Orçamento federal brasileiro torna
difícil cumprir as metas, especialmente as de investimentos”, diz a revista. Os problemas começam já na
elaboração do Orçamento, pois o primeiro esboço das
prioridades é encaminhado ao Congresso com o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias até 15 de abril,
ou seja, quase um ano antes de as despesas serem
efetivamente implementadas. Nessa ocasião, ainda
não se tem uma deﬁnição de como se comportarão a
economia e a arrecadação de tributos.
Além disso, o Orçamento da União é engessado por diversas receitas previamente comprometidas,
como o pagamento de juros e os gastos obrigatórios
com educação, saúde, benefícios e custeio. Para Renato Villela, diretor-adjunto do IPEA, essa deﬁnição a
priori do destino das receitas “tira do gestor público
a capacidade de deﬁnir prioridades”. Como exemplo
desse engessamento, ele cita o fato de que, em 1998,
o Governo Federal podia aplicar discricionariamente
cerca de 55% das receitas; em 2005, essa parcela foi
de apenas 15%. Para os próximos anos, a tendência
é de agravamento desse quadro, pois o Governo Federal, após 2007, não poderá mais contar com a Desvinculação dos Recursos da União (DRU).
Nós mesmos, Srªs e Srs. Senadores, aqui no
Congresso Nacional, precisamos criar mecanismos
capazes de conferir maior agilidade na apreciação e
aprovação das leis orçamentárias. Independentemente
de opções ideológicas ou partidárias, de questões regionais e de interesses setoriais, não se pode admitir
que o Projeto de Lei Orçamentária para 2006 somente
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tenha sido encaminhado à sanção no mês de maio, e
que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano ﬁscal de 2007, encaminhada no mês de abril, ainda não
tenha sido apreciada.
Por sua vez, o Poder Executivo também precisa
promover mudanças na sua forma de lidar com o Orçamento federal. Todos os anos, com uma constância
gregoriana, o Ministério da Fazenda libera os recursos
em doses homeopáticas, com receio de que as metas
de arrecadação não se conﬁrmem. Quando maiores
volumes de recursos são, enﬁm, liberados, os Ministérios nem sempre dispõem de projetos adequados à
boa aplicação dessas verbas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
paga um elevado preço por não dar maior importância ao planejamento estratégico de longo prazo. Há
quase quatro anos, desta tribuna, alertei a classe política e os governantes quanto à fragilidade de setores
importantes de nossa economia, referindo-me, então,
aos investimentos previstos no PPA 2000/2003, parcialmente executados. Na ocasião, mencionei a falta
de novos investimentos devido à ausência de regras
claras no modelo setorial e à inobservância do planejamento público. Hoje, embora com maior nível de
deﬁnição regulatória, os investidores estão reticentes,
falta regulação, o Governo parece inerte e a sociedade
continua preocupada diante da possibilidade de um
novo “apagão”, com as conseqüências que traz. Situações idênticas se repetem em outros setores, como
o de transportes, com reﬂexos graves na elevação dos
custos da economia e na perda de competitividade dos
nossos produtos.
Ao aproximar-se o ﬁnal de mais um ano e também o ﬁnal do primeiro Governo Lula, quero aproveitar
a oportunidade para conclamar os colegas Parlamentares a fazer da apreciação das leis orçamentárias
um compromisso relevante desta Casa, para que as
políticas públicas se tornem mais eﬁcientes e os recursos do contribuinte sejam melhor aproveitados. E,
lembrando que em 2007 deveremos apreciar também
a proposta do Plano Plurianual 2008/2011, quero fazer um apelo no sentido de nos prepararmos, desde
já, para conferir àquela proposta um elevado grau de
acerto e de eﬁcácia. Com o nosso empenho e com o
aperfeiçoamento dos órgãos governamentais na execução das políticas públicas, o planejamento, tenho
certeza, se consolidará como um instrumento poderoso para alavancar o crescimento econômico de forma
sustentada, para expandir as ações de resgate da dívida social e para tornar o Brasil mais competitivo no
cenário internacional.
Sr. Presidente, eu gostaria de ver registrada a
íntegra deste pronunciamento nos Anais do Senado
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e de, mais uma vez, agradecer a paciência de V. Exª e
dos demais Senadores, que me ouviram até agora.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, em 26 de março de 2003, quando ﬁz
o meu primeiro pronunciamento na tribuna desta Casa,
abordei o tema Planejamento para um Brasil Novo,
com o qual procurei colocar em pauta a urgente e grave
necessidade de o Congresso Brasileiro aprofundar o
debate e a participação nos programas de Governo e
no planejamento estratégico, de longo prazo.
Hoje, quase quatro anos depois, retorno a esta
tribuna para abordar praticamente o mesmo tema, afeto
às reformas, ao crescimento econômico, ao combate
à pobreza; e para conclamar os nobres Pares, mais
uma vez, a contribuírem efetivamente na formulação
das políticas públicas e na deﬁnição das prioridades
nacionais.
Naquela ocasião, li para esta egrégia platéia
trechos da apresentação de um Plano Nacional de
Desenvolvimento que propunha, além da retomada
do crescimento, a erradicação da pobreza, o resgate
da dívida social e a melhoria na distribuição da renda
por meio da recuperação dos salários.
Após a leitura daquela apresentação, que antecipava o conteúdo de um projeto absolutamente atualizado e adequado à realidade nacional, ﬁz aos nobres
Colegas a surpreendente revelação de que o texto, de
fato, antecedia um Plano Nacional de Desenvolvimento
referente, porém, ao período de 1986 a 1989.
Com aquele subterfúgio, pretendi, na verdade,
demonstrar a inconsistência do planejamento estratégico em nosso País, onde os planos se sucedem
sem lograr transformações mais profundas e eﬁcazes
na nossa realidade econômica e na nossa estrutura
social. Assim, a apresentação das diretrizes de Governo, lida duas décadas depois, conservava incrível
atualidade.
É mister reconhecer que, por muito tempo, o
planejamento governamental em nosso País foi prejudicado por um processo inﬂacionário exacerbado
que, impossibilitando prever receitas e despesas com
razoável acerto, praticamente jogava por terra a construção de qualquer cenário macroeconômico no médio
e no longo prazos.
Para além dessa agravante histórica, é preciso
reconhecer, também, que muitas vezes as diretrizes
governamentais se resumiam a peças de oratória, não
porque suas premissas e propostas fossem equivoca-
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das, mas porque o Poder Público nem sempre estava
de fato comprometido com a execução das metas ali
estabelecidas.
Isto posto, quero fazer uma ressalva no que concerne às propostas do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva para o seu primeiro mandato, em que pese o
fato de que muitas delas não foram cumpridas na sua
integralidade ou não corresponderam à expectativa;
o combate à pobreza foi uma tônica do seu Governo,
de forma a tornar realidade, pela primeira vez na nossa história recente, a sempre prometida transferência
de renda.
Essa conquista, naturalmente, é ressaltada na
Mensagem Presidencial que encaminha o Projeto de
Lei Orçamentária para o exercício ﬁnanceiro de 2007,
a qual demonstra ter ocorrido um aumento de 3,20%
no rendimento dos trabalhadores de menor remuneração (os 50% mais pobres). Essa mudança se reﬂetiu
no índice de Gini, que mede a concentração de renda,
e que, segundo o IBGE, alcançou em 2004 seu valor
mais baixo (0,547), desde 1981.
A essa mudança na distribuição do rendimento
se acrescem, com maior impacto para as famílias de
baixa renda, os efeitos do Programa Bolsa-Família e
a desoneração da cesta básica.
A esse propósito, aliás, Srªs e Srs. Senadores,
quero. chamar a atenção para um estudo do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – , que observa: (...) “ a experiência recente com programas condicionais de transferência de renda à população mais
pobre abriu uma perspectiva nova para as políticas
sociais. A recente redução dos índices de desigualdade e pobreza indica que é possível operar mudanças mesmo num contexto de baixo crescimento e de
recursos pouco vultosos”.
O próprio. documento, porém, adverte: “No entanto, os programas atuais precisam de maior articulação na provisão de assistência social, de modo a
gerar uma possibilidade real de rompimento do círculo vicioso da pobreza, impedindo que a dependência
se perpetue”.
A questão social, sabemos todos, tem raízes
profundas. O resgate social, a inclusão de imensos
contingentes de desamparados e a extensão da verdadeira cidadania a todos os brasileiros requerem,
além de ﬁrme determinação, políticas públicas continuadas e consistentes, além do empenho de toda a
sociedade.
No pronunciamento já aludido, de quase quatro
anos atrás, referi-me ao agravamento das condições
sociais nas últimas décadas, quando sucessivos governantes se enredaram, ora na escalada inﬂacionária, ora na estagnação econômica, ora no endivida-
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mento público. Por muito tempo, prevaleceu a tese de
que o combate à pobreza não era possível sem, antes, lograr um crescimento econômico signiﬁcativo e
sustentado.
Ocorre, Sr. Presidente, que a fome é implacável e
o combate à miséria não pode esperar, o que exige uma
atuação em duas vertentes: a primeira, com medidas
de urgência, para aplacar o sofrimento e até garantir a
sobrevivência de milhões de brasileiros marginalizados
pelo mercado; a segunda, com a adoção de políticas
duradouras, que permitam romper essa condição de
dependência, como adverte o IPEA.
Em seu primeiro governo, vimos que o Presidente Lula conseguiu a façanha de resgatar um pouco da
nossa histórica dívida social. Ainda que se trate de
uma tarefa incipiente, essa conquista é relevante por
melhorar as condições de vida de parcela da população e também por desmentir a teoria de que é preciso
fazer crescer o bolo para só então reparti-lo.
Agora, às vésperas de iniciar seu .segundo mandato, o Presidente Lula anuncia medidas para promover
o crescimento econômico em índices mais elevados.
Há um consenso de que diversas medidas precisam
ser adotadas para que o Governo consiga recuperar
as condições de crescimento. Essa é também a conclusão do IPEA, que, em estudo divulgado no mês
passado, ponderou:
“Do ponto de vista das principais variáveis macroeconômicas, a recuperação do crescimento deve
estar assentada em quatro pilares inter-relacionados.
Primeiro, uma trajetória de redução da relação dívida
pública/PIB para níveis mais próximos daqueles de países que já alcançaram grau de investimento (abaixo
de 300/0 do PIB), liberando assim recursos ﬁnanceiros
para a expansão do investimento privado. Segundo,
tem que ocorrer em um contexto de expressiva – ainda
que gradual – diminuição das taxas de juros, tendência. que depende do comportamento da relação dívida
pública/PIB e de todos os fatores capazes de reduzir
estruturalmente a taxa de inﬂação. Terceiro, precisa ser
alavancada por uma retomada do investimento público
em infra-estrutura. E, quarto, precisa vir de mãos dadas com a redução da carga tributária”. “A queda da
relação entre as despesas públicas correntes e o PIB
– enfatiza o IPEA – é o elo que garante a consistência
desse conjunto de condições”.
0 próprio IPEA estima que uma expansão da
economia. da ordem de 5% ao ano exigiria uma taxa
de investimento em torno de 260/0.dó PIB, o que não
será fácil. Diversos economistas têm alertado para as
diﬁculdades de investir esse montante, em face do aumento dos gastos públicos com pagamento de pessoal
e benefícios previdenciários. Além disso, especialis-
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tas advertem que o setor elétrico não suportaria um
crescimento superior a 3% ou 4 % ao ano. Embora
o Ministro Silas Rondeau esteja otimista, a ameaça
de racionamento, para os especialistas do setor, não
pode ser ignorada.
A Mensagem em que o Presidente da República
encaminha ao Congresso Nacional o Projeto de Lei
Orçamentária lista alguns fatores favoráveis ao
crescimento, destacando: “Somente assegurando as
condições necessárias para manter a estabilidade dos
preços, a austeridade ﬁscal e o ajuste das contas externas, o País poderá crescer de forma mais acelerada
e com melhor distribuição da renda”.
Entre os fatores favoráveis, o documento cita a
reversão da trajetória ascendente do endividamento público e a melhoria do perﬁl da dívida. Enfatiza,
também, a estabilidade dos preços e a previsibilidade
do comportamento da economia, tão necessárias à
competitividade das empresas e ao aumento de eﬁciência do setor produtivo. Finalmente, a Mensagem
de Sua Excelência menciona a redução da vulnerabilidade externa, como um dos fatores que favoreceriam
o crescimento econômico em seu segundo mandato
presidencial.
“A combinação de fatores, tais como o reforço
da política ﬁscal, o controle da inﬂação, a redução da
vulnerabilidade externa e o ambiente internacional favorável, resultou na expressiva redução do risco-país,
que declinou do patamar de 1.446 pontos-base, no
ﬁnal de 2002, para 479 pontos-base ao ﬁnal de 2003,
diminuindo ainda mais nos anos seguintes”, diz o documento, acrescentando: Em 14 de agosto de 2006,
o risco-país atingiu patamar mínimo histórico de 206
pontos-base, aproximando-se rapidamente do risco
das principais economias emergentes”.
Para o próximo ano, o projeto oriundo do Executivo prevê crescimento real de 4,75%; Pie nominal de 2
trilhões 299 bilhões; IPCA acumulado de 4,5%; taxa de
juros de 13% ao ﬁnal de dezembro; câmbio médio na
razão de R$2,3 para um dólar e crescimento nominal
da massa salarial de 9,9%.
Esses dados coincidem com as metas da Revisão
do Plano Plurianual 2004/2007, agora colocadas em
bases mais realistas, mas ainda assim falhas em alguns aspectos. Para o presente exercício, o PPA previa
crescimento real do Pie de 5%; a revisão baixou essa
meta para 4,50/0, mas os resultados do terceiro trimestre autorizam uma previsão de apenas 3,2% entre os
mais otimistas. Para 2007, esse crescimento, que era
estimado em 5,50/0, baixou para 4,75%, índice, ainda
assim, visto com muita desconﬁança. O próprio Poder
Executivo, a ﬁm de tornar essa previsão viável, vem
anunciando medidas como a utilização dos recursos
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do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a desoneração impostos e da folha salarial, com a ﬁnalidade
de reduzir os custos dos investimentos.
Tomo agora, Srªs e Srs. Senadores, alguns dados do Plano Plurianual 2004-2007 para ressaltar o
propósito deste pronunciamento, com o qual pretendo
chamar a atenção para a necessidade de debatermos
as peças orçamentárias com maior profundidade e
elaborarmos o planejamento estratégico com mais
consistência.
A taxa de juros média, por exemplo, foi sempre
superior ao previsto nesses três anos. Estimada em
14,5% para 2004, fechou com 16,24%; prevista em
12,4% para 2005, ﬁcou em 19”,12%. O crescimento do
PIB superou a previsão de 4%, em 2004, fechando o
ano com o índice de 4,94%. Entretanto, a previsão de
4,5% para 2005 viu-se reduzida a 2,28%, enquanto a
estimativa para o presente exercício, de 4,5%, deve
realizar-se em, no máximo, 3,2%.
Para manter a previsão de crescimento mais acentuado em 2007, sem afetar a estabilidade de preços, o
Governo Lula pretende dar continuidade à política de
responsabilidade ﬁscal, com obtenção de superávits e
declínio do endividamento do setor público aposta na
expansão dos investimentos públicos e privados, tendo como trunfo a anunciada desoneração tributária, e
conﬁa num cenário internacional favorável, a exemplo
dos dois últimos anos.
Entretanto, ainda que se obtenham os recursos
no volume suﬁciente para impulsionar a economia, é
necessário gastá-los de forma adequada e em tempo
hábil, e essa é outra diﬁculdade. A revista Desaﬁos do
Desenvolvimento, em recente edição abordou esse
assunto, enfatizando: “Excesso de rigidez do modelo
orçamentário e problemas de gestão tornam difícil para
o Governo Federal cumprir as metas de investimento
autorizadas pelo Congresso”.
A citada reportagem, intitulada “O problema é
conseguir gastar”, lembra que a diﬁculdade se repete
quase todo ano. Nos últimos dias de cada exercício,
as equipes dos Ministérios tentam gastar os recursos
liberados pelo Tesouro Nacional “no apagar das luzes”.
Entretanto, não tendo a mesma agilidade das empresas privadas, e ainda presa a um conjunto de regras
ﬁscais que emperram sua eﬁciência “sem conseguir
evitar a corrupção”, a máquina pública. não consegue
fazer bom uso desse dinheiro.
“O modelo de Orçamento federal brasileiro torna
difícil cumprir as metas, especialmente as de investimentos”, diz a revista. Os problemas começam já na
elaboração do orçamento, pois o primeiro esboço das
prioridades é encaminhado ao Congresso com o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias até 15 de abril,
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ou seja, quase um ano antes de as despesas serem
efetivamente implementadas. Nessa ocasião, ainda
não se tem uma deﬁnição de como se comportarão a
economia e a arrecadação de tributos.
Além disso, o Orçamento da União é engessado por diversas receitas previamente comprometidas,
como o pagamento de juros e os gastos obrigatórios
com educação, saúde, benefícios e custeio. Para Renato Villela, Diretor-Adjunto do IPEA, essa deﬁnição
a priori do destino das receitas “tira do gestor público
a capacidade de deﬁnir prioridades”. Como exemplo
desse engessamento, ele cita o fato de que, em 1998,
o Governo Federal podia aplicar discricionariamente
cerca de 55% das receitas; em 2005, essa parcela foi
de apenas 15ºk. Para os próximos anos a tendência é
de agravamento desse quadro, pois o Governo Federal,
após 2007, não poderá mais contar com a Desvinculação dos Recursos da União (DRU).
Nós mesmos, Srªs e Srs. Senadores, aqui no
Congresso Nacional, precisamos criar mecanismos
capazes de conferir maior agilidade na apreciação e
aprovação das leis orçamentárias. Independentemente
de opções ideológicas ou partidárias, de questões regionais e de interesses setoriais, não se’ pode admitir
que o Projeto de Lei Orçamentária para 2006 somente
tenha sido encaminhado à sanção no mês de maio; e
que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano ﬁscal de 2007, encaminhada no mês de abril, ainda não
tenha sido apreciada.
Por sua vez, o Poder Executivo também precisa
promover mudanças na sua forma de lidar com o orçamento federal. Todos os anos, com uma constância
gregoriana, o Ministério da Fazenda libera os recursos
em doses homeopáticas, com receio de que as metas
de’ arrecadação não se conﬁrmem;” e quando maiores
volumes de recursos são enﬁm. liberados, os Ministérios nem sempre dispõem de projetos adequados à
boa aplicação dessas verbas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
paga um elevado preço por não dar maior importância
ao planejamento estratégico de longo prazo. Há quase
quatro anos, desta Tribuna, alertei a classe política e
os governantes quanto à fragilidade de setores importantes de nossa economia, referindo-me, então, aos
investimentos previstos no PP A 2000-2003, parcialmente executados. Na ocasião, mencionei a falta de
novos investimentos devido à ausência de regras claras
no modelo setorial e à inobservância do planejamento público. Hoje, embora com maior nível de deﬁnição.
regulatória, os investidores estão reticentes, o Governo parece inerte e. a sociedade continua preocupada
diante da possibilidade de um novo “apagão”. Situações idênticas se repetem em outros setores, como o
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de transportes, com reﬂexos graves na elevação dos
custos da economia e na perda de competitividade.
Ao aproximar-se o ﬁnal de mais um ano e também
o ﬁnal do primeiro Governo Lula, quero aproveitar a
oportunidade para conclamar os Colegas Parlamentares a fazer da apreciação das leis orçamentárias
um compromisso relevante desta Casa para que as
políticas públicas se tornem mais eﬁcientes e os recursos do contribuinte sejam melhor aproveitados. E,
lembrando que em 2007 deveremos apreciar também
a proposta do Plano Plurianual 2008-2011, quero fazer um apelo no sentido de nos prepararmos, desde
já, para conferir aquela proposta um elevado grau de
acerto e de eﬁcácia. Com o nosso empenho e com o
aperfeiçoamento dos órgãos governamentais na execução das políticas públicas, o planejamento, tenho
certeza, se consolidará como um instrumento poderoso para alavancar o crescimento econômico de forma
sustentada, para expandir as ações de resgate da dívida social e para tornar o Brasil mais competitivo no
cenário internacional.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– A solicitação de V. Exª será atendida.
Todos ouvimos com paciência, mas também com
muita atenção, o discurso importante de V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti por dez minutos, também com tolerância.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje,
pela manhã, tive a honra de participar de um painel
do II Fórum do Senado, intitulado “Debate Brasil”, cujo
tema foi o Terceiro Setor.
Coube-me, mais especiﬁcamente, falar sobre
o marco regulatório do Terceiro Setor, em que se localizam as ONGs e outras entidades aﬁns. Aproveito
para registrar a explanação que ﬁz, para que conste
também dos Anais do Senado.
O assunto é atual e, por isso mesmo, cumprimento o Senado pela iniciativa de promover esse fórum,
bem como as entidades que dele participaram e que
promovem o debate de um assunto tão momentâneo
e importante para a Nação.
A crescente importância do Terceiro Setor impõe
que se analise, profundamente, a sua realidade – uma
realidade multifacetada, complexa e desaﬁadora. O
Poder Legislativo, em particular, deve assumir tal encargo, uma vez que a regulamentação legal da matéria
se revela insuﬁciente, ou mesmo inconsistente.
A última pesquisa completa sobre o Terceiro Setor
no Brasil, realizada pelo IBGE juntamente com outras
instituições, mostrou um crescimento impressionante,
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tanto em número de entidades como em sua relevância
econômica. Alcançávamos em 2002, ano de referência da pesquisa, um quantitativo de 276 mil entidades
privadas sem ﬁns lucrativos, ao passo que a participação no PIB dos recursos por elas movimentados, Sr.
Presidente, pulava de 1,5%, em 1995, para um muito
signiﬁcativo 5,7% do PIB nacional.
Essa verdadeira explosão traduz uma nova realidade no que se refere às relações entre essas instituições e o conjunto da sociedade; mais particularmente
entre elas e o Estado brasileiro.
Há muita discussão sobre o conceito e a identidade do Terceiro Setor. Parece-nos que, se o Primeiro
Setor corresponde ao Estado e o Segundo, ao mercado,
devemos incluir no Terceiro, de pleno direito, todas as
instituições privadas sem ﬁns lucrativos, por mais díspares que sejam as suas atividades. Delas se supõe,
por não visarem a lucros, que representem interesses
ﬁnanceiros de certos grupos ou coletividades, que podem ser seus próprios associados; ou ainda que suas
ações promovam causas de interesse público, isto é,
de relevância para a sociedade como um todo.
Teríamos, entre essas últimas, as chamadas
Organizações Não-Governamentais. As ONGs distinguem-se das entidades privadas e das sociedades
beneﬁcentes internacionais, na medida em que buscam realizar antes de tudo “um trabalho de promoção
da cidadania e de defesa dos direitos coletivos”, nas
palavras do Diretor-Geral da Associação Brasileira
de Organização não-Governamentais (Abong), aliás,
um dos expositores deste painel que se realizou pela
manhã. Elas teriam, assim, necessariamente um viés
político.
Essa visão corresponde a uma espécie de ideologia dominante entre as ONGs, as quais insistem em
marcar sua posição de independência face ao Estado
e também face ao mercado, o que legitimaria a possibilidade de conﬂitos com governos e empresas.
Essa ideologia tem o seu encanto radical, não desprovido de um elemento utópico. Mas, como tem ocorrido
com diversas utopias, corre um sério risco de completa
descaracterização ao contato com o mundo real.
É saudável questionar, primeiramente, a legitimidade com que uma ONG do mundo real se intitula
defensora, e, logo, representante dos interesses de
tais ou quais grupos sociais, como, por exemplo, de
uma tribo indígena, ou dos moradores de rua. Seria
necessário perguntar quem lhes outorgou, aﬁnal, tal
direito de representação, e como, e em que termos,
isso foi feito.
Ao observar a realidade concreta das ONGs no
Brasil, vemos que há uma crescente dependência delas
em relação ao Estado, isto é, dos recursos públicos. Em
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um caso recentemente noticiado, mas já de há muito
sabido, uma determinada ONG, que recebeu milhões de
reais para cuidar da saúde dos índios Ianomâmi, lá no
meu Estado de Roraima, reconheceu, em documento,
que havia sido criada justamente para receber essas
verbas. Ou seja: essa ONG não existia antes; a verba
surgiu e tinha que se gastar aqueles recursos, então,
criou-se uma ONG para receber tal verba.
Ou seja, há uma dependência dos repasses de
recursos públicos, viabilizados pela terceirização da
execução de ações de competência do Estado. As
ONGs não são culpadas dessa tendência da política
administrativa de muitos países, mas têm, sem dúvida, se beneﬁciado imensamente delas. É importante
questionar, de qualquer modo, se não tem havido um
exagero na transferência de incumbências do Estado
Nacional a terceiros.
O pior quadro ocorre, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, entretanto, quando impera, desde o início,
o intuito deliberado da fraude, de desvio dos preciosos
recursos públicos para o enriquecimento ilícito de uns
poucos, os quais muito diﬁcilmente serão punidos, se
é que já o foram alguma vez.
O exemplo acima referido é, sem dúvida, um lídimo representante dessa espécie. Infelizmente, não é
um caso isolado, pois tem havido um número crescente
de denúncias de malversação de verbas públicas por
ONGs – e um grande número delas vêm sendo corroboradas pelos fatos apurados.
Ainda há pouco, uma auditoria do Tribunal de
Contas da União mostrou uma situação de verdadeiro
descalabro nos convênios ﬁrmados entre órgãos da
administração pública e Organizações Não-Governamentais. A simples conclusão, tal como noticiada pela
imprensa, de que ONGs ineptas receberam 54% dos
repasses analisados – o que permite uma estimativa
para o universo total desse tipo de transferência de verba da União – já fala por si mesmo. Quer dizer, 54% de
recursos foram repassados para ONGs ineptas, isto é,
ONGs que não tinham capacidade de exercer aquela
tarefa para a qual o dinheiro estava sendo destinado.
O que perde o País com isso? Em 2005, mais
de R$2,5 bilhões, em valores corrigidos, foram repassados do Tesouro Nacional para entidades privadas
sem ﬁns lucrativos. Talvez tenha havido, portanto, neste ano, uma perda de recursos da União de mais de
R$1,250 bilhão.
Uma análise mais detida do respectivo relatório do
TCU revela uma sucessão de falhas tanto da parte dos
órgãos do Executivo como das ONGs, que se acumulam em todas as fases do processo, dos procedimentos
prévios até à avaliação ﬁnal dos resultados, se é que
esta última ocorre – quando esta última ocorre.
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Muitas dessas falhas representam o não-cumprimento das normas vigentes. Ainda assim, a reformulação do marco legal pode desempenhar um papel
decisivo para alterar esse quadro lastimável.
Para citar um exemplo, é do entendimento daquele
egrégio Tribunal de Contas da União que a assinatura de convênios e instrumentos congêneres pela administração pública deva ser, via de regra, amparada
em licitação ou, então, em procedimento análogo que
observe os princípios constitucionais pertinentes, em
particular, o da impessoalidade.
Não há, contudo, uma unanimidade na interpretação do famoso “no que couber”, constante do art. 116,
da Lei nº 8.666, Lei das Licitações, havendo mesmo
uma tendência da jurisprudência em considerar que
a exigência da licitação, que é regra dos contratos,
não se aplica aos convênios. Seria muito positiva,
portanto, uma disposição expressa sobre esse ponto
na legislação.
Decerto, não apenas as ONGs, mas muitas das
entidades que se classiﬁcam como beneﬁcentes, têm
apresentado conduta desabonadora; são, às vezes,
não mais que uma fachada, escondendo um vazio de
ação e um desmedido talento para se apoderar dos
recursos públicos, tão insuﬁcientes diante da necessidade de nosso povo.
Mas, no caso especíﬁco das ONGs, é comum,
também, que os recursos que as mantêm venham de
fora do País: de fundações e empresas privadas, da
mesma ou de outras ONGs, de governos e de vários
tipos de instituições públicas estrangeiras ou internacionais. Na medida em que essas ONGs exercem, no
Brasil, atividades que apresentam um cunho político
– embora não sejam, em princípio, de caráter partidário
–, é muito justo que o Governo brasileiro acompanhe
com atenção seus alegados objetivos e sua atuação.
Embora estejamos em tempos globalizados, não
queremos, de modo algum, abrir mão da soberania de
decisão sobre os rumos que a nossa Nação deve tomar;
nem podemos admitir atividades ilícitas acobertadas
pela proclamação de belos ideais, seja em que língua
ou com que sotaque for.
Srªs e Srs. Senadores, levantei, aqui, uma série
de problemas relacionados à atuação das entidades
privadas sem ﬁns lucrativos, pois julgo que elas são
de fundamental importância para que se pense a redeﬁnição do marco legal para o Terceiro Setor.
Certamente, há uma diversidade de aspectos
que devem ser aí contemplados, como a distinção
dos vários tipos de organizações do Terceiro Setor ou
a questão dos incentivos.
Entretanto, face ao enorme crescimento do Setor
e das ONGs em particular; e, mais ainda, face a grande
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quantidade de ilícitos denunciados ou comprovados,
consideramos de fundamental importância, nesse momento, implementar normas que aumentem a possibilidade de controle da sociedade sobre suas atividades,
sem prejuízo da liberdade de livre associação.
Um tal processo, ao separar o joio do trigo, vai
criar um ambiente propício a que as ONGs sérias desenvolvam, com responsabilidade e tranqüilidade, o
seu trabalho.
No que se refere à ênfase sobre a necessidade de
um maior controle, talvez não fosse outra a expectativa
daquele fórum ou dos seus organizadores ao convidarem, para abrir esse painel, o Senador – no caso, eu
– responsável pela instalação da CPI das ONGs, que
funcionou entre 2001 e 2002. E já estamos às vésperas de uma nova CPI das ONGs.
Julgamos que a realização da CPI que presidi
resultou, sem dúvida, em um maior conhecimento pela
sociedade a respeito da atuação das Organizações
Não-Governamentais no País. Uma das inevitáveis
conclusões de seus trabalhos é que deva haver, de
fato, uma maior transparência quanto ao conjunto das
ONGs em atividade no País.
A CPI das ONGs – a primeira, pois diversos
Parlamentares, capitaneados pelo Senador Heráclito
Fortes, já se mobilizaram para a instalação de uma
nova – não esteve alheia à questão do marco legal.
De seu relatório ﬁnal, consta o seguinte trecho, que
passo a citar:
A Lei nº 9.790/99, que trata da qualiﬁcação de
pessoas jurídicas de direito privado como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip),
está longe de representar a reforma do marco legal que
regula as relações entre Estado e Sociedade Civil. De
fato, é apenas um pequeno passo nessa direção.
Assim, Srªs e Srs. Senadores, resultou dos trabalhos da CPI um projeto de lei que, sob a forma de
substitutivo, foi aprovado por unanimidade no Senado
e que tramita, presentemente, na Câmara, sob o nº
3.877. Tramita parado há mais de três anos. Não sei
por quê. E agora se reclama que deve haver um marco regulatório.
Nós aqui do Senado, com a realização da CPI e
a aprovação da matéria em Plenário, ﬁzemos a nossa
parte já há algum tempo.
Entre as medidas que propõe o projeto, destaco a
criação do Cadastro Nacional das Organizações NãoGovernamentais, instrumento importante para viabilizar
a transparência a que há pouco eu me referia. Além
disso, a qualiﬁcação como Oscip passará a ser exigida para que a organização possa ser beneﬁciária de
qualquer tipo de transferência de recursos públicos.
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Observe-se que, no parágrafo único desse artigo,
a qualiﬁcação como Oscip é dispensada àquelas organizações que detenham o título de utilidade pública,
tenham atestado de registro do Conselho Nacional de
Assistência Social ou sejam qualiﬁcadas como organizações sociais ou entidades de apoio.
Tais exigências vão garantir um grau muito maior
de segurança quanto à idoneidade e competência técnico-administrativa da organização que pleiteie a parceria
com o Estado ou desenvolva o seu trabalho de interesse
público em qualquer dos níveis de Governo.
Sabemos, entretanto, que são necessários outros
instrumentos de controle, voltados, particularmente,
para assegurar a boa utilização das verbas públicas.
Não é por outra razão que as Leis de Diretrizes Orçamentárias têm-se dedicado a estabelecer condições
para transferências de recursos públicos a entidades
privadas, conforme previsto na Lei de Responsabilidade
Fiscal. Entre elas, temos a exigência de qualiﬁcação
das entidades beneﬁciárias, de acordo com o tipo de
transferência de recursos.
A LDO tem suprido, contudo, as lacunas da legislação permanente sobre administração orçamentária e ﬁnanceira. Conscientes dessa contradição, os
legisladores determinaram, no art. 35 da LDO/2004,
que o Poder Executivo deveria apresentar “projeto de
lei disciplinando a destinação de recursos da União
para o setor privado, inclusive a Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, a título de subvenções, auxílios, contribuições correntes e de capital, e
outras denominações”, ﬁxando, para isso, um prazo
de 270 dias.
Embora esse artigo não tenha sido vetado, tampouco se obedeceu à determinação, de modo que
as subseqüentes Leis de Diretrizes Orçamentárias
mantiveram os mencionados dispositivos e até mesmo os ampliaram. É o caso da exigência, constante
da LDO/2007, de que “sejam divulgadas informações
relativas aos convênios em páginas especíﬁcas na Internet mantidas pelos órgãos concedentes”, conforme
informado na Nota Técnica nº 100, de 2006, da Consultoria de Orçamentos do Senado. Foi também incluída
na nova LDO “a obrigatoriedade de publicação de edital
de licitação pelos órgãos responsáveis pela execução
de programas constantes da Lei Orçamentária para a
seleção de instituições prestadoras de serviços à comunidade com recursos do Governo Federal”.
Como podemos perceber, todo esse conjunto de
normas deveria constar, de forma sistemática, da legislação de caráter permanente. Essa é uma tarefa a
ser implementada pelo Congresso Nacional – e repito,
pela Câmara, porque o Senado já fez a sua parte –,
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mesmo que haja, enﬁm, a iniciativa, por parte do Poder
Executivo, de uma proposição mais abrangente.
Não obstante já tramitarem diversas proposições
sobre a matéria, nas duas Casas do Poder Legislativo,
inclusive o projeto de lei aprovado no Senado a que
me referi, não há dúvida de que é sempre importante
ampliar o debate e ouvir os representantes da sociedade civil e do Estado, direta ou indiretamente envolvidos no assunto. Esse é um objetivo para o qual o 2º
Fórum do Senado “Debate Brasil” certamente virá a
contribuir.
Peço, portanto, Sr. Presidente, que esta palestra
aqui lida seja parte também do meu pronunciamento.
Eu gostaria de fazer um comentário ﬁnal. O meu
medo é que no Brasil há sempre uma mania quando
não se quer resolver algo, de constituir-se uma comissão ou fazer um fórum ou um seminário para debater
o assunto. Espero que isso não ocorra, diante de tantos escândalos que estamos vendo diariamente nos
jornais, envolvendo essas entidades.
Quero, novamente, deixar claro que existem muitas ONGs sérias, e elas deveriam capitanear, comandar um movimento de depuração para tirar do circuito
essas que não são sérias. Chamo também atenção
para o aspecto das ONGs transnacionais, que, muitas
vezes, estão a serviço de outros interesses – interesses comerciais e de corporações ﬁnanceiras –, o que
é muito fácil ocorrer, por exemplo, na questão do meio
ambiente, como na questão dos transgênicos. Enﬁm,
é realmente muito importante que se faça esse marco
regulatório e que se estabeleça, realmente, uma legislação que permita ao brasileiro de boa-fé não cair
em uma armadilha como essa que, recentemente, foi
divulgada nas emissoras de televisão sobre uma instituição criada para amparar pacientes portadores de
câncer. As pessoas, na verdade, colaboravam para
uma quadrilha colocar o dinheiro no bolso.
Então, é muito importante estarmos atentos tanto
para as ONGs que trabalham no setor privado quanto
para as que trabalham com verbas públicas, para que
elas, realmente, sejam ﬁscalizadas. Assim, teremos a
tranqüilidade de que elas agirão com honestidade na
aplicação do dinheiro e no alcance dos objetivos para
os quais elas foram constituídas.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a crescente importância do Terceiro Setor impõe que se analise, profundamente, a sua
realidade – uma realidade multifacetada, complexa e
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desaﬁadora. O Poder Legislativo, em particular, deve
assumir tal encargo, uma vez que a regulamentação
legal da matéria se revela insuﬁciente, ou mesmo inconsistente.
A última pesquisa completa sobre o Terceiro
Setor no Brasil, realizada pelo IBGE junto com outras
instituições, mostrou um crescimento impressionante,
tanto em número de entidades como em sua relevância
econômica. Alcançávamos, em 2002, ano de referência
da pesquisa, um quantitativo de 276 mil entidades privadas sem ﬁns lucrativos; ao passo que a participação
no PIB dos recursos por elas movimentados pulava de
1,5%, em 1995, para um muito signiﬁcativo 5,7%.
Essa verdadeira explosão traduz uma nova realidade no que se refere às relações entre essas instituições e o conjunto da sociedade; mas, particularmente,
entre elas e o Estado brasileiro.
Há muita discussão sobre o conceito ou sobre
a identidade do Terceiro Setor. Parece-nos que, se o
Primeiro Setor corresponde ao Estado e o Segundo ao
mercado, devemos incluir no Terceiro, de pleno direito,
todas as instituições privadas sem ﬁns lucrativos, por
mais díspares que sejam suas atividades.
Delas se supõe, por não visarem lucro, que representem interesses não ﬁnanceiros de certos grupos
ou coletividades, que podem ser os seus próprios associados; ou, ainda, que suas ações promovam causas de interesse público, isto é, de relevância para a
sociedade como um todo.
Teríamos, entre essas últimas, as chamadas
organizações não– governamentais. As ONGs distinguem-se das fundações privadas e das entidades
beneﬁcentes tradicionais, na medida em que buscam
realizar, antes de tudo, “um trabalho de promoção da
cidadania e de defesa dos direitos coletivos”, nas palavras do Diretor-Geral da Associação Brasileira de
Organizações não-governamentais (Abong), aliás,
um dos expositores deste painel. Elas teriam assim,
necessariamente, um viés político.
Essa visão corresponde a uma espécie de ideologia dominante entre as ONGs, as quais insistem em
marcar sua posição de independência face ao Estado,
e também face ao mercado, o que legitimaria a possibilidade de conﬂitos com governos e empresas.
Essa ideologia tem o seu encanto radical, não desprovido de um elemento utópico. Mas, como tem ocorrido
com diversas utopias, corre um sério risco de completa
descaracterização ao contato com o mundo real.
É saudável questionar, primeiramente, a legitimidade com que uma ONG do mundo real se intitula
defensora, e logo representante, dos interesses de
tais ou quais grupos sociais, como, por exemplo, de
uma tribo indígena, ou dos moradores de rua. Seria
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necessário perguntar quem lhes outorgou, aﬁnal, tal
direito de representação – e como, e em que termos,
isso foi feito.
Ao observar a realidade concreta das ONGs no
Brasil, vemos que há uma crescente dependência do
Estado, isto é, dos recursos públicos. Em um caso recentemente noticiado, mas já de há muito sabido, uma
determinada ONG, que recebeu milhões de reais para
cuidar da saúde dos índios Yanomani, reconheceu, em
documento, que tinha sido criada justamente para receber essas verbas.
Ou seja, há uma dependência dos repasses de
recursos públicos, viabilizados pela terceirização da
execução de ações de competência do Estado. As
ONGs não são culpadas dessa tendência da política
administrativa de muitos países, mas têm, sem dúvida, se beneﬁciado imensamente delas. É importante
questionar, de qualquer modo, se não tem havido um
exagero na transferência de incumbências do Estado
nacional a terceiros.
O pior quadro ocorre, entretanto, quando impera,
desde o início, o intuito deliberado de fraude, de desvio
dos preciosos recursos públicos para o enriquecimento
ilícito de uns poucos, os quais muito diﬁcilmente serão
punidos, se é que já o foram alguma vez.
O exemplo acima referido é, sem dúvida, um lídimo representante dessa espécie. Infelizmente, não é
um caso isolado, pois tem havido um número crescente
de denúncias de malversação de verbas públicas por
ONGs – e um grande número delas vêm sendo corroboradas pelos fatos apurados.
Ainda há pouco, uma auditoria do Tribunal de
Contas da União mostrou uma situação de verdadeiro
descalabro nos convênios ﬁrmados entre órgãos da
administração pública e organizações não-governamentais. A simples conclusão, tal como noticiada pela
imprensa, de que ONGs ineptas receberam 54% dos
repasses analisados – o que permite uma estimativa
para o universo total desse tipo de transferência de
verbas da União – já fala por si mesma.
O que perde o País com isso? Em 2005, mais de
R$2,5 bilhões, em valores corrigidos, foram repassados
do Tesouro Nacional para entidades privadas sem ﬁns
lucrativos. Talvez tenha havido, portanto, uma perda de
recursos da União, neste ano, de mais de um bilhão,
duzentos e cinqüenta milhões de reais.
Uma análise mais detida do respectivo relatório
revela uma sucessão de falhas, tanto da parte dos órgãos do Executivo como das ONGs, que se acumulam
em todas as fases do processo, dos procedimentos
prévios até a avaliação ﬁnal dos resultados, se é que
esta última ocorre.
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Muitas dessas falhas representam o não cumprimento das normas vigentes. Ainda assim, a reformulação no marco legal pode desempenhar um papel
decisivo para alterar esse quadro lastimável.
Para citar um exemplo, é do entendimento daquele egrégio Tribunal que a assinatura de convênios
e instrumentos congêneres pela Administração Pública deva ser, via de regra, amparada em licitação
ou, então, em procedimento análogo que observe os
princípios constitucionais pertinentes, em particular o
da impessoalidade.
Não há, contudo, uma unanimidade na interpretação do famoso “no que couber”, constante do art.
116 da Lei nº 8.666, havendo mesmo uma tendência
da jurisprudência em considerar que a exigência de
licitação, que é regra dos contratos, não se aplica aos
convênios. Seria muito positiva, portanto, uma disposição expressa sobre esse ponto na legislação.
Decerto, não apenas as ONGs, mas muitas das
entidades que se classiﬁcam como beneﬁcentes têm
apresentado conduta desabonadora; são, às vezes,
não mais que uma fachada, escondendo um vazio de
ação e um desmedido talento para se apoderar dos
recursos públicos, tão insuﬁcientes diante das necessidades de nosso povo.
Mas, no caso especíﬁco das ONGs, é comum,
também, que os recursos que as mantêm venham de
fora do País: de fundações e empresas privadas, da
mesma ou de outras ONGs, de governos e de vários
tipos de instituições públicas estrangeiras ou internacionais. Na medida em que essas ONGs exercem, no
Brasil, atividades que apresentam um cunho político
– embora não sejam, em princípio, de caráter partidário
–, é muito justo que o Governo brasileiro acompanhe
com atenção seus alegados objetivos e sua atuação.
Embora estejamos em tempos globalizados, não
queremos, de modo algum, abrir mão da soberania de
decisão sobre os rumos que nossa Nação deve tomar.
Nem podemos admitir atividades ilícitas acobertadas
pela proclamação de belos ideais, seja em que língua
ou com que sotaque for.
Prezadas senhoras e prezados senhores, levantei aqui uma série de problemas relacionados à
atuação das entidades privadas sem ﬁns lucrativos,
pois julgo que elas são de fundamental importância
para que se pense a redeﬁnição do marco legal para
o Terceiro Setor.
Certamente, há uma diversidade de aspectos
que devem ser aí contemplados, como a distinção
dos vários tipos de organizações do Terceiro Setor ou
a questão dos incentivos.
Entretanto, em face do enorme crescimento do
setor e das ONGs, em particular; e, mais ainda, em
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face da grande quantidade de ilícitos denunciados
ou comprovados, consideramos de fundamental importância, neste momento, implementar normas que
aumentem a possibilidade de controle da sociedade
sobre suas atividades, sem prejuízo da liberdade de
livre associação.
Um tal processo, ao separar o joio do trigo, vai
criar um ambiente propício a que as ONGs sérias desenvolvam, com responsabilidade e tranqüilidade, o
seu trabalho.
No que se refere à ênfase sobre a necessidade
de um maior controle, talvez não fosse outra a expectativa da platéia, ou dos organizadores que convidaram, para abrir este painel, o Senador responsável
pela instalação da CPI das ONGs...
Julgamos que a realização da CPI resultou, sem
dúvida, em um maior conhecimento pela sociedade a
respeito da atuação das organizações não governamentais em nosso País. Uma das inevitáveis conclusões de seus trabalhos é que deva haver, de fato, uma
maior transparência quanto ao conjunto das ONGs em
atividade no País.
A CPI das ONGs – a primeira, pois diversos
parlamentares, capitaneados pelo Senador Heráclito
Fortes, já se mobilizaram para a instalação de uma
nova – não esteve alheia à questão do marco legal.
De seu relatório ﬁnal consta o seguinte trecho, que
passo a citar:
“A Lei nº 9.790/99, que trata da qualiﬁcação de
pessoas jurídicas de direito privado como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
está longe de representar a reforma do marco legal que
regula as relações entre Estado e Sociedade Civil. De
fato, é apenas um pequeno passo nessa direção”.
Assim, Srªs e Srs. Senadores, resultou dos trabalhos da CPI um projeto de lei que, sob a forma de
substitutivo, foi aprovado por unanimidade no Senado
Federal e que tramita, presentemente, na Câmara dos
Deputados, sob o número 3.877.
Entre as medidas que propõe destaco a criação
do Cadastro Nacional de Organizações Não-Governamentais, instrumento importante para viabilizar a transparência a que há pouco eu me referia. Além disso,
a qualiﬁcação como Oscip passará a ser exigida para
que a organização possa ser beneﬁciária de qualquer
tipo de transferência de recursos públicos. Observe-se
que, no parágrafo único a esse artigo, a qualiﬁcação
como Oscip é dispensada àquelas organizações que
detenham o título de utilidade pública, tenham atestado de registro do Conselho Nacional de Assistência
Social ou sejam qualiﬁcadas como organização social
ou entidade de apoio.
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Tais exigências vão garantir um grau muito maior
de segurança quanto à idoneidade e competência técnico-administrativa da organização que pleiteia a parceria
com o Estado ou desenvolve seu trabalho de interesse
público, em qualquer dos níveis de governo.
Sabemos, entretanto, que são necessários outros
instrumentos de controle, voltados, particularmente,
para assegurar a boa utilização das verbas públicas.
Não é por outra razão que as Leis de Diretrizes Orçamentárias têm-se dedicado a estabelecer condições
para transferências de recursos públicos a entidades
privadas, conforme previsto na Lei de Responsabilidade
Fiscal. Entre elas, temos a exigência de qualiﬁcação
das entidades beneﬁciárias, de acordo com o tipo de
transferência de recursos.
A LDO tem suprido, contudo, as lacunas da legislação permanente sobre administração orçamentária e ﬁnanceira. Conscientes dessa contradição, os
legisladores determinaram, no artigo 35 da LDO/ 2004,
que o Poder Executivo deveria apresentar “projeto de
lei disciplinando a destinação de recursos da União
para o setor privado, inclusive a Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, a título de subvenções, auxílios, contribuições correntes e de capital, e
outras denominações”, ﬁxando, para isso, um prazo
de 270 dias.
Embora esse artigo não tenha sido vetado, tampouco a determinação foi obedecida. De modo que as
subseqüentes Leis de Diretrizes Orçamentárias mantiveram os mencionados dispositivos e até mesmo os
ampliaram.
É o caso da exigência, constante da LDO/2007,
de que “sejam divulgadas informações relativas aos
convênios em páginas especíﬁcas na Internet mantidas pelos órgãos concedentes”, conforme informado
pela Nota Técnica nº 100, de 2006, da Consultoria de
Orçamentos do Senado. Foi também incluída na nova
LDO “a obrigatoriedade de publicação de edital de licitação pelos órgãos responsáveis pela execução de
programas constantes da lei orçamentária para a seleção de instituições prestadoras de serviços à comunidade com recursos do Governo Federal”.
Como pode perceber o distinto público deste
Fórum, todo esse conjunto de normas deveria constar, de forma sistemática, da legislação de caráter
permanente.
Essa é uma tarefa a ser implementada pelo Congresso Nacional, mesmo que haja, enﬁm, a iniciativa,
por parte do Poder Executivo, de uma proposição mais
abrangente.
Não obstante já tramitarem diversas proposições
sobre a matéria, nas duas Casas do Poder Legislativo, inclusive o projeto de lei aprovado no Senado a

692

Dezembro

de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que me referi, não há dúvida de que é sempre importante ampliar o debate e ouvir os representantes da
sociedade civil e do Estado, direta ou indiretamente
envolvidos no assunto. Este é um objetivo para o qual
este 2º Fórum do Senado “Debate Brasil” muito tem,
certamente, a contribuir.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias. PDT – PR)
– V. Exª será atendido.
Como me inscrevi agora para falar, peço ao Senador Mozarildo Cavalcanti que assuma a Presidência. (Pausa.)
O Sr. Osmar Dias, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavancanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo, pois, a palavra ao Senador Osmar
Dias, por dez minutos, com a tolerância devida.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o discurso do Senador
Delcídio Amaral não foi o de um Senador de Oposição,
mas o de um Senador do Partido do Governo, do PT.
Foi um discurso de um Senador consciente, com visão do momento e do futuro e, sobretudo, com muita
experiência nessa área de planejamento, podendo,
portanto, aconselhar.
Considero que as críticas feitas pelo Senador
Delcídio Amaral sobre o que vem acontecendo – e
prestei muita atenção –, com muito fundamento, servem de alerta ao Governo, assim como o pronunciamento que V. Exª acaba de fazer, Sr. Presidente. Se
tivéssemos combinado, não teria dado certo este debate nesta tarde.
Digo isso, porque também vou falar sobre essa
questão, que nos preocupa, assim como preocupa o
País inteiro, os Senadores e, com certeza, o Presidente da República, com quem tive oportunidade de conversar na última terça-feira, quando eu lhe disse que
não concordava com sua aﬁrmação de que foi pego
de surpresa – ele até usou o termo “de calças curtas”
– pela crise da agricultura. Essa crise contaminou todos os outros setores da economia.
Quando o Senador Delcídio Amaral veio falar sobre a necessidade de manter as políticas sociais como
forma de combater a miséria emergencialmente e de
maneira inadiável, S. Exª alertou que é preciso criar
soluções permanentes. Venho batendo nessa tecla,
desde quando esses programas sociais foram colocados em prática.
Na semana passada, a CNBB emitiu um relatório, fazendo também alguns alertas, para que não
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se perpetuassem essas políticas emergenciais como
políticas de Governo. Elas devem ser destinadas, sim,
a resolver problemas de forma emergencial, mas não
devem ser consideradas soluções permanentes. A
CNBB até usou os seguintes termos: “Essas políticas
podem viciar”.
Durante minha campanha eleitoral no Paraná,
como candidato a Governador, eu dizia: “Não queremos, em um Estado como o Paraná, que se crie a
cultura do não-trabalho; é preciso que se crie a cultura
de que é necessário trabalhar; é preciso que os ﬁlhos
vejam os pais trabalharem, para terem esse exemplo
de vida a seguir”.
É preciso combater a fome e a miséria? Tudo bem,
vamos, então, apoiar os programas que o Governo tem
colocado em prática, como o Bolsa-Família, mas vamos
também lutar e protestar sempre desta tribuna quando não estivermos enxergando políticas que possam
resolver os problemas de forma permanente.
V. Exª toca também na questão do marco regulatório. Esta semana, um relatório internacional diz
que, sem os marcos regulatórios necessários para
dar segurança aos investidores internacionais, sem
as reformas reclamadas pela população e prometidas por todos os governos que passam – não se trata
de fazer crítica ao atual Governo, por não ter feito as
reformas que prometeu; o Governo passado também
fez promessas na primeira e na segunda gestão e não
realizou as reformas que constituíam compromissos de
campanha –, o Brasil vai continuar com crescimentos
“anêmicos”. E o crescimento “anêmico” que pudemos
notar neste trimestre, de 0,5%, traz uma luz vermelha
principalmente para a indústria. O que estamos vivendo
é um processo de desindustrialização no País.
Esse alerta eu fazia na campanha. Lá no Paraná, o Governador divulga dados fantásticos sobre o
Estado, como se o Paraná fosse uma ilha da fantasia,
um paraíso em meio à crise nacional. Eu dizia: “Não
é possível que o Governo divulgue dados de geração
de 330 mil empregos, quando a própria Secretaria de
Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social está
divulgando que houve a busca do seguro-desemprego por 1,5 milhão de pessoas no Paraná, no mesmo
período”.
E S. Exª, no debate, respondeu-me: “Infelizmente,
meu adversário não sabe que só procura seguro-desemprego quem está mudando de um emprego pior
para um melhor”. Eu não sabia que esse conceito de
seguro-desemprego tinha começado em nosso País.
Lá no Paraná, começou na cabeça do atual Governador. Quem procura seguro-desemprego o faz porque
está desempregado, porque vai precisar dele para sobreviver por pelo menos quatro meses.
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Alertei aqui, várias vezes, que a agricultura seria,
sem nenhuma dúvida, o fator de contaminação dos
outros segmentos da economia. Nos serviços, houve
um crescimento menor do que a média neste trimestre,
de 0,4%; na indústria, ele foi de 0,6%; na agricultura,
de 1,1%. No ano passado, a agricultura praticamente
se estabilizou; estagnou-se em função da seca no sul,
que atingiu também Mato Grosso do Sul, do Senador
Delcídio Amaral.
E, hoje, ainda estamos vivendo as conseqüências dos problemas econômicos referentes ao clima
do ano passado e a equívocos cometidos. Por exemplo, quando houve a notícia de que havia febre aftosa
no Mato Grosso do Sul, o Governo do meu Estado,
de forma precipitada – porque não consegue ver uma
luz de televisão acesa, que já corre para dar entrevista –, disse: “Há 99% de certeza de haver febre aftosa
no Paraná”.
O Governador e seu Vice, Secretário de Agricultura, não sabiam que, quando se fala em suspeita de
foco, para o Instituto Internacional, é foco, e as providências são tomadas como se ali existisse a febre aftosa. Nos laboratórios, comprovou-se que ela não existiu
no Paraná, mas o Estado amargou, e está amargando
ainda, um prejuízo de R$1,5 bilhão, que afetou a indústria de carnes, não só de bovinos, mas de suínos
e de aves, além de 60 segmentos da economia que
se envolvem com a carne. A carne representa 60 segmentos da economia. E isso não ﬁca sem reﬂexo, que
é este: queda de 3% na indústria paranaense. Ou seja,
o desempenho da indústria paranaense foi muito pior
do que a média da indústria nacional. Aliás, o Paraná
ﬁcou em penúltimo lugar! Ficamos em penúltimo lugar,
em função da falta absoluta de política de desenvolvimento econômico em nosso Estado, tanto na área da
agricultura, quanto na área da indústria.
E é por isso mesmo que esses resultados do
País precisam ser analisados também no contexto dos
Estados, porque esses é que promovem na média o
crescimento do País. Se um Estado como o Paraná
cresce como rabo-de-cavalo, para baixo, é claro que
vai contribuir de forma negativa para o crescimento
nacional.
É a ineﬁciência, a incompetência de um Governo
que se mantém, pregando “eu governo para os pobres”,
mas que não coloca em prática nenhum programa de
apoio aos pequenos agricultores, aos agricultores familiares, e que só sabe sugar o programa de agricultura
familiar do Governo Federal. Aliás, o Governo Federal
tem sido incompetente nesse aspecto, por não separar sua atividade da atividade do Estado. O Governo
do Estado consegue, assim, capitalizar, contabilizar
para si programas que são desenvolvidos pelo Go-
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verno Federal, como, por exemplo, o Bolsa-Família e
o próprio Pronaf.
Esse crescimento píﬁo da economia começa na
base, na agricultura do País, que não vai bem. Começa a recuperação? Sim, mas muito mais por fatores
externos do que por políticas internas. A indústria vai
mal? Os estoques da indústria estão crescendo, porque
ela não consegue vender o que produz. Se não está
havendo consumo do que a indústria produz, a economia não está evoluindo, não está crescendo, como
alguns discursam desta tribuna. Não está crescendo,
não! A economia está estagnada, o que não permite
o crescimento da indústria. A roda da economia deve
girar em velocidade maior do que está girando.
Vejo que o Senador Delcídio Amaral deseja um
aparte.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Senador
Osmar Dias, agradeço a V. Exª as palavras e faço um
registro importante sobre o pronunciamento do nosso
querido Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, que
abordou a questão das ONGs. É importante e sempre
bom rememorar que já houve uma CPI de ONGs há
anos, nos idos de 2001, no Congresso Nacional. E S.
Exª menciona que o mais importante para uma CPI é
aquilo que ela proporciona para a correção de rumos,
para os ajustes necessários. Conseqüentemente, são os
projetos de lei oriundos dessas CPIs é que vão levar à
correção de uma série de desvios, como os apontados
aqui pelo Senador Mozarildo Cavalcanti. S. Exª tocou
num ponto, que é a questão do marco regulatório. E V.
Exª também o fez, com a competência habitual, com
dignidade e decência; V. Exª é um homem que honra
o Estado do Paraná. Vejo uma discussão intensa: vamos crescer, vamos desonerar. Isso é necessário, mas
pergunto: e o marco regulatório e as regras claras que
possibilitarão os investimentos necessários? Estamos
aguardando aquele fundo que garantiria as Parcerias
Público-Privadas. Isso é muito importante. Perdemos
alguns meses, discutindo esse assunto no Senado
Federal. Muitas regras estão voltadas também para
outros segmentos da nossa economia, principalmente da infra-estrutura. Existe, Senador Osmar Dias, a
questão da regulação ou da regulamentação do papel
das agências. Hoje, há um projeto em tramitação, que
muda as atribuições das agências. Se existe um modelo segundo o qual as agências regulam, ﬁscalizam,
o investidor ﬁca aguardando para ver como ﬁcará o
quadro. Penso que essa questão da regulamentação
e da regulação é fundamental para garantir o crescimento. Como acabei de citar – e V. Exª também falou
rapidamente –, pelos números do Ipea, precisamos
investir 26% do PIB para crescer 5%. Portanto, V. Exª
imagine o esforço que precisamos fazer para sair des-
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se crescimento pequeno, quando outros países com
economia parecida com a brasileira estão crescendo
e aproveitando um momento de grande liquidez internacional. Também não posso deixar de destacar – V.
Exª conhece muito bem esse assunto – o agronegócio. Primeiro, há a aftosa, o que exige uma ação fortíssima, para que os Estados não tenham os prejuízos
que tiveram. V. Exª citou especiﬁcamente meu Estado;
nós nos ressentimos disso até hoje e tivemos perdas
enormes com a exportação de carne. Fundamentalmente, V. Exª disse: “Não é só a carne de boi, mas a
de frango e a do suíno também ﬁcam prejudicadas
também quando isso acontece”. É toda uma cadeia de
valor. E a ação contra a aftosa não é uma ação de um
Estado, mas uma ação de país para país, de ﬁnanciamento de vacinação, como os Estados Unidos ﬁzeram
– pasmem! –, em 1929, com o Canadá e o México,
Senador Osmar Dias. E é importante destacar – V. Exª
é exímio conhecedor desse assunto – a questão do
agronegócio. Houve esse pequeno alento, fruto de outras circunstâncias, mas precisamos voltar a debater
a questão das dívidas dos produtores com a compra
de insumos agrícolas fornecidos principalmente pelas
empresas multinacionais – isso não foi equacionado
ainda – e a questão do seguro agrícola, que é fundamental para blindar os produtores rurais, em função
desse momento de diﬁculdade. Ao mesmo tempo, não
posso deixar de destacar, de viva voz, meu caro Senador Osmar Dias, o brilhantismo de V. Exª da tribuna
do Senado, conhecedor que é não só dos problemas
do Brasil, como também dos do Paraná, e manifestar
minha preocupação com um Estado pujante como o
Paraná com um crescimento negativo, evidentemente
contribuindo de forma acentuada para o crescimento
píﬁo do Brasil nesses últimos três meses. Penso que
precisamos mudar. O maior compromisso nosso é com
o crescimento do País. Isso, sim, cria políticas permanentes que vão resgatar deﬁnitivamente aquelas pessoas menos favorecidas que precisam efetivamente
ter espaço no mercado de trabalho. Portanto, é absolutamente procedente e está vindo em hora certa esse
pronunciamento de V. Exª. Muito obrigado.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, Senador Delcídio Amaral. Eu também gostaria de lembrar
a importância que V. Exª teve para o País com uma
conduta reta, decente, honrada e digna na CPI. Pertencendo ao Partido do Governo, não cedeu a nenhuma
pressão, e, com todo o nosso apoio e o nosso orgulho também de sermos seu companheiro no Senado,
podemos dizer que nosso vizinho, o Estado do Mato
Grosso do Sul, pode-se orgulhar do representante que
tem, porque não dobra a espinha. Defende seu Estado
e seu País e fala o que pensa, como acabou de fazê-lo
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em relação ao que o Governo precisa fazer para que
o País volte a crescer. Deveríamos aprofundar esse
debate no Senado, porque ele é muito importante.
Deveríamos dar nossa contribuição.
Quando falo, penso sempre em fazer a crítica
àquilo que entendo esteja errado sem deixar a crítica
vazia. Pretendo dar minha sugestão e dizer o que penso. Em relação ao agronegócio, V. Exª tocou em dois
pontos fundamentais: a dívida e o seguro. Entretanto,
com R$45 milhões no fundo para dar sustentação ao
seguro de renda do produtor, nenhuma empresa de
seguros estrangeira ou nacional investirá no segmento.
Então, continuaremos sem seguro.
É preciso dizer ao Governo que necessitamos
de muito mais do que R$45 milhões. O cálculo feito
por alguns especialistas é o de que precisaríamos de
R$500 milhões desse fundo, o que é muito pouco diante da contribuição do segmento na balança comercial,
na geração de renda, de emprego e de divisas para
o País. No Orçamento, o recurso de R$500 milhões
seria muito pouco mesmo, porque não é um dinheiro
que se perderá. Ele só será utilizado se houver uma
catástrofe, um fenômeno climático abrangente numa
região, num Estado. É o que está na lei.
Então, precisamos fazer com que a lei aprovada
em 2003 possa ser colocada em prática para oferecer
seguro de renda para os produtores brasileiros, senão,
a cada ano, teremos de ﬁcar aqui discutindo a dívida
dos produtores, porque ela se dá em razão exatamente da impossibilidade de se produzir para pagar um
ﬁnanciamento e o custeio da lavoura.
Outra questão é a sanidade. Sabe V. Exª que houve aquele problema no Mato Grosso do Sul. Eu vinha
alertando há muito tempo aqui que poderia haver o
ingresso da aftosa via Paraguai pelo Mato Grosso do
Sul, pela fronteira seca, até porque não se homogeneizaram as políticas sanitárias no Mercosul. Se não
tratarmos de fazermos uma política homogênea entre
os países do Mercosul, vamos gastar dinheiro, vamos
bater nesse ponto aqui da tribuna, o Governo vai reunir
seus técnicos, mas não vamos resolver o problema da
febre aftosa e de outras doenças.
O que estou alertando agora é que poderá haver
o ingresso de doenças no plantel avícola, porque ele
está exposto. São doenças que podem dizimar regiões inteiras que dependem dessa avicultura para sobreviver. Há regiões no Paraná; em Mato Grosso, há
também regiões dependentes dessa atividade, como
também em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em
Goiás. E há outros Estados brasileiros que dependem
da avicultura. Não podemos deixar, assim, o plantel de
aves exposto como está hoje. Para isso, precisamos
colocar veterinários na fronteira.
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Então, quando se fala “temos de crescer, destravar o País”, como diz o Presidente, precisamos dar
sustentação a determinadas políticas públicas, porque,
sem elas, vamos perder mercado fora, não vamos
concorrer, não vamos crescer. E essa desconﬁança
de que o Senador Delcídio Amaral fala está presente
em alguns Estados brasileiros pela absoluta falta de
bom senso de Governadores. No meu Estado, o Governador quebra contrato como se isso fosse bonito;
faz bravata, valentia, e quem paga é o dinheiro público.
Todas as bravatas e valentias do atual Governador estão sendo pagas com o dinheiro público. Por exemplo,
o pedágio – ele disse “comigo, ele abaixa ou acaba”
– vai subir 10% agora, em dezembro. Não cumpre o
que fala. Pior: todas as ações que ingressou na Justiça contra as concessionárias, perdeu-as, e o Estado
vai pagar. Não ganhou nenhuma. Já há um passivo
de quase R$200 milhões de ações perdidas. E elas
serão pagas por quem? Pela população do Paraná.
Isso também puxa o crescimento para baixo, porque
há uma desconﬁança. Os investidores que gostariam
de investir em um Estado como o Paraná esperam que
haja uma segurança institucional, esperam que haja
uma segurança de poder, ou seja, esperam assinar
um contrato e que ele seja mantido.
V. Exª é do setor energético e entende desse assunto muito mais do que eu. Em relação à Usina Elétrica
a Gás de Araucária – UEGA, o Governador assumiu o
cargo dizendo “essa usina vai explodir, não serve para
nada, e eu não quero isso” e rompeu o contrato com
a El Passo, a empresa do Texas. Depois, com a tramitação de uma ação no Tribunal Internacional no valor
de US$800 milhões, com o risco de perder a ação,
o Governador correu e comprou a usina, que seria
do Estado, de graça, em vinte anos. Já se passaram
seis anos. Em catorze anos, essa usina sairia de graça para o Estado do Paraná. Mas, para não perder a
ação no Tribunal Internacional, o que fez? Correu e a
comprou por R$419 milhões, retirados do Tesouro do
Estado, para comprar uma usina que sairia de graça
para o Estado.
Esses equívocos – não adianta dizer que não
– vão interferindo na questão do crescimento econômico. Esse dinheiro poderia ser investido na infra-estrutura do Estado, mas foi usado na compra de uma
usina que o Governador falou que iria explodir. E ela
não está produzindo gás, está parada.
Então, esses equívocos, como o da aftosa que
não houve, como o da compra de usina que se disse
que iria explodir, como o da quebra de contrato, gerando insegurança institucional, tudo isso faz com que
um Estado como o Paraná não contribua com o crescimento do País. Há absoluta falta de segurança para
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quem vai investir. Essa falsa valentia vai sendo paga
com o dinheiro público e com o emprego do trabalhador, porque empregos são desperdiçados enquanto o
discurso fácil continua na propaganda oﬁcial – “Vamos
governar para os pobres” –, como se governar para
os pobres não fosse criar oportunidades de trabalho,
oportunidades de escola – o que, aliás, que não está
acontecendo em meu Estado, que está contribuindo,
pela primeira vez em sua história, de forma negativa
para o crescimento da economia brasileira.
Não estou aqui apenas para dizer que a política econômica do Governo Federal está errada. Não!
Ela precisa ser alterada em alguns aspectos. Com o
câmbio atual, é impossível a agricultura e setores da
indústria competirem. O próprio Governo já identiﬁcou
cinco segmentos da indústria que não conseguem
concorrer no mercado internacional, já que o real supervalorizado em relação ao dólar faz com que essa
competitividade caia.
Há correções a serem feitas, mas há também o
Presidente que convocar os Governadores não apenas para combinar um governo de coalizão, mas para
instá-los a agir com responsabilidade na administração dos seus Estados, a trabalhar para fazer com que
seus Estados possam ter seus segmentos produtivos
apoiados e não perseguidos, a colocar as estruturas
do Estado a favor do desenvolvimento.
Cito como exemplo o Porto de Paranaguá, que
passou a ser um exemplo negativo para o País, porto
que sempre foi um exemplo positivo; as universidades estaduais, que demandam quase R$1 bilhão de
recursos estaduais, mas que estão fora, à margem
das políticas públicas, das políticas de governo. Elas
poderiam ser convocadas a, com o conhecimento que
têm, contribuir para o desenvolvimento. Nem os 2% da
Ciência e Tecnologia são investidos. O Paraná, que é
um Estado avançado ou que sempre o foi, de repente,
está uma geração atrasado no que se refere à informática, à tecnologia, porque não se investe nessas
áreas do conhecimento.
Senador Delcídio Amaral, sei que V. Exª vai para
o seu Estado e desejo-lhe boa viagem; seus compromissos lã são importantes. Agradeço muito a V. Exª o
aparte que fez, o discurso que fez aqui e que ensejou
esse debate nesta tarde, para que pudéssemos também inserir as diﬁculdades do meu Estado no contexto
nacional. Para o País crescer, é preciso que os Estados
cresçam; para que os Estados cresçam, eles precisam
ser mais bem administrados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.199, DE 2006
Neste dia 30 de novembro celebramos, a República Federativa do Brasil e a República Argentina,
mais um Dia da Amizade Brasil-Argentina.
Nesse sentido, e com votos de que se aprofunde
o contínuo fortalecimento do projeto de integração política, econômica, comercial, institucional, social, cultural
e física entre as duas nações irmãs, assim como todo
o projeto de integração regional do Mercosul, requeiro,
nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado
Federal, seja apresentado ao Governo e ao Senado da
Nação Argentina e voto de congratulações do Senado
Federal da República Federativa do Brasil.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 2006.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmo. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
temo incorrer em exagero ao aﬁrmar que, ao longo da
história do Brasil, poucas instituições podem se equiparar ao Correio Aéreo Nacional.
Reﬁro-me aqui a um tipo de instituição que, desde sua mais remota origem, outra coisa não foi senão
sinônimo de pioneirismo, ousadia e civismo. Do já distante ano de 1931 aos dias de hoje, o CAN tornou o
Brasil conhecido dos brasileiros, incorporou às regiões
mais densamente povoadas do Brasil aquelas áreas
secularmente relegadas ao esquecimento. Possibilitou,
enﬁm, que a Nação compreendesse a rica diversidade
de que é feita.
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É com justo orgulho, pois, que venho à Tribuna
para reverenciar os personagens que, anônimos em
sua imensa maioria, ajudaram a construir uma história de amor à Pátria, de acendrado espírito cívico e,
acima de tudo, do mais puro sentimento de doação e
de solidariedade. Modernos bandeirantes, esses brasileiros compreenderam, como poucos e à frente de
todos, o exato signiﬁcado da mais bela missão que
poderiam – e deveriam – executar: aproximar o Brasil
litorâneo, historicamente mais próspero e populoso, do
Brasil profundo, dos grandes sertões, dos descampados inﬁnitos, da densa mata e dos nossos lavrados,
Senador Mozarildo.
Ninguém o fez com mais galhardia que o CAN.
Ninguém foi mais heróico, mais solidário, mais consciente da importância de seu trabalho do que o Correio
Aéreo Nacional, o CAN.
Não por acaso, a história do CAN tem início no
contexto de vigorosa transformação que começa a sacudir o Brasil com o advento da Revolução de 1930.
Sob a liderança de Getúlio Vargas, o País se preparava
para o grande salto em direção ao futuro. Substituir as
estruturas carcomidas da República Velha e abrir os
caminhos que nos levariam à modernidade tornaram-se
os grandes objetivos estratégicos daqueles tempos.
A “Marcha para o Oeste”, também liderada por
Vargas, propunha-se a promover a efetiva inclusão de
largas faixas do território nacional ao esforço conjunto
de desenvolvimento, não mais adstrito ao litoral. O CAN,
Correio Aéreo Nacional, é o fruto desse espírito, autêntico compromisso com a construção de uma Pátria una
em sua diversidade, brasileira em sua plenitude.
Não foram fáceis os primeiros anos. Gente da estirpe de Eduardo Gomes, um dos maiores entusiastas e
mentores do serviço a ser criado, e dos pilotos Casemiro
Montenegro Filho e Nélson Freire Lavenère-Wanderley,
condutores da primeira viagem do então denominado
Serviço Postal Aéreo Militar, muito lutou para materializar o grande sonho. Não nos esqueçamos, inclusive,
da célebre Missão Militar Francesa, contratada para
oferecer assistência às Forças Armadas Brasileiras antes de 1930, que sempre manifestou posição contrária
a que aviadores saíssem do Campo dos Afonsos, no
Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, para varar
os céus do País em todas as direções.
Serviço Postal Aéreo foi o primeiro nome do Correio Aéreo Militar. A 12 de junho de 1931 realizou-se a
primeira viagem, interligando o Rio de Janeiro à cidade
de São Paulo. Desse vôo pioneiro, nascem diversas linhas: para Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Ceará.
Finalmente, em 1935, ele chegava à Região Amazônica. No ano seguinte, abriam-se as rotas internacionais,
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a primeira das quais fazendo a conexão do Brasil com
Assunção, no Paraguai.
O processo de expansão foi contínuo. Em plena
Segunda Guerra Mundial, com a criação do Ministério
da Aeronáutica, em 1941, fundiram-se os dois serviços
de correio aéreo existentes, o Militar, do Exército, e o
Naval, da Marinha, dando origem ao Correio Aéreo
Nacional, nosso glorioso CAN. Em pouco tempo, 14
linhas eram operadas, com o transporte de mais de
70 toneladas de correspondências.
Sempre ﬁel ao objetivo de integrar o Brasil, o CAN
não cessou de crescer. Por décadas a ﬁo, os aviões do
CAN foram o único meio de contato para as populações
indígenas e para as comunidades de difícil acesso,
particularmente na Região Amazônica. Vencia-se, com
destemor, o enorme desaﬁo de desbravar o interior do
Brasil e implantar campos de pouso.
Em toda a sua trajetória de vida, Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim, o CAN se esmerou por cumprir à
risca a missão de unir o Brasil, encurtando distâncias
continentais e apoiando populações remotas e tradicionalmente desamparadas. Fiel ao compromisso de
integrar as comunidades das mais diversas regiões brasileiras, o CAN fez de seu ofício o meio eﬁciente para
promover a inclusão social, disseminar informações e
conhecimento, prestar generoso auxílio – sobretudo
em termos de assistência médico-odontológica – e
levar esperança a tantos brasileiros. Em suma, o CAN
especializou-se em levar cidadania e a presença do
Estado aos pontos mais distantes do País.
É disso que se nutre.
É isso que faz sua grandeza.
A saga do CAN não é reconhecida apenas por
brasileiros. Seu extraordinário trabalho há muito ultrapassou nossas fronteiras. Lembro, a propósito, matéria publicada pelo respeitado jornal The Wall Street
Journal, no ano passado, que traduz a bela impressão causada pelo CAN a quem procura acompanhar
suas atividades.
“Anjos militares salvam vidas na Amazônia” era
o título do artigo, que tocava no ponto fundamental: “O
Correio Aéreo Nacional não é um serviço de transporte de correspondência – é uma unidade médica aérea
que faz ronda nas partes mais isoladas da ﬂoresta”. O
repórter informa corretamente aos seus leitores que,
“com destemidos pilotos, famosos por usar os rios como
guia de navegação, e também para pousos de emergência, o papel do CAN no desenvolvimento regional
já estava inscrito na Constituição de 1946”.
Nada foi fácil, todavia, ao longo dessa exuberante trajetória do CAN. Afora os naturais perigos e as
imensas diﬁculdades, houve época em que a insensibilidade política torpedeou-lhe o trabalho. Registro,
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não sem tristeza e com indignação cívica, que, nos
anos 90, a sanha arrasadora de desmonte do Estado
fez do CAN uma de suas grandes vítimas, quando foi
extinto. Há dois anos, o Presidente Lula teve a lucidez
de reativá-lo, abrindo a nova rota amazônica pelo Estado do Acre.
Eu estava analisando um projeto de saúde do Senador Tião Viana, na cidade de Manoel Urbano, quando
foi feito o primeiro vôo do CAN para o Acre neste ano.
E neste mês o CAN chegou a Roraima novamente.
Eles estão chegando no sopé do Monte Roraima, na
aldeia dos Ingaricós, onde existem duas pistas pequenas. Inclusive, voei para lá no início deste mês. Pois
bem, o pessoal da FAB está trabalhando, prestando
assistência médica e odontológica. Eles têm um gabinete odontológico e um consultório médico portáteis,
inclusive com ultra-sonograﬁa.
Devo lembrar que os Ingaricós são uma etnia nossa, e foram incluídos na comunidade Raposa Serra do
Sol contra a vontade deles, pois queriam ﬁcar isolados,
não queriam ser incluídos no bloco. Eles levam dois, três
ou quatro dias, alguns deles, para chegar a um ponto
onde podem pegar um carro, uma estrada normal, em
Água Fria, que é a cidade mais próxima deles.
Mas, volto a dizer, todos estão muito entusiasmados, trabalhando para ampliar as pistas, para dar
condições de aterrissar um avião de maior porte, isso
porque é o Caravan que tem condição de aterrissar
naquela região, mas com carga mais leve, ou seja, não
pode estar com toda a sua capacidade porque a pista
não é adequada. Entretanto, o pessoal da FAB está
acampado, dormindo na mata, no pé da serra, melhorando a pista para se tornar regular o vôo.
Também gostaria de agradecer ao comandante
da Força Aérea Brasileira, Tenente-Brigadeiro-do-Ar
Bueno, aos Coronéis Volkmann e Vargas, que estão
na frente de trabalho, juntamente com toda a equipe
médica e todo o pessoal, trabalhando para que isso
se torne realidade. Para os Ingaricós vai ser ótimo.
Eles viajam dois dias. Embora na região haja fonia,
quando adoece uma pessoa, pede-se o avião, que
nem sempre pode aterrissar porque a região perto
do Monte Roraima é uma área de muita turbulência,
sempre com cobertura de nuvens, é um lugar de difícil acesso. Assim, se a pista melhorar, vai ﬁcar mais
fácil de remover as pessoas. E quando o CAN voltar
a voar mensalmente, vai haver uma mudança na vida
daquelas pessoas; haverá, portanto, uma melhora na
qualidade de vida.
Não devo encerrar este pronunciamento sem
antes apelar ao Governo Federal para que sejam oferecidas às Forças Armadas as condições indispensáveis ao bom desempenho de sua missão. Não se trata
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de favor. É uma obrigação moral do Estado brasileiro
não permitir o desmantelamento de suas instituições
militares. Orçamento realista não pode deixar a descoberto quem zela pela integridade de nosso território e, acima de tudo, tem histórico compromisso com
a integração nacional. Não há superávit primário que
valha o desaparelhamento e a degradação salarial de
quem, por formação e por vocação, outra coisa não
faz senão defender o Brasil e contribuir para a prosperidade nacional.
Especialmente para nós, da Amazônia, o CAN
é marco e símbolo. Para qualquer um de nós, para o
compatriota mais afastado geograﬁcamente – e quero
citar a aldeia do Cabeludo, que é depois da aldeia-base
dos Ingaricós, mais perto do monte Roraima. Este é o
que está mais distante e leva quatro dias para chegar
num local onde pode pegar um carro e ter socorro ou
o que desejar – a sigla CAN sempre foi o outro nome
do Brasil, a certeza de que Pátria estava conosco.
Desde que os primeiros aviões começaram a mapear
e a prestar auxílio às populações do interior do País,
o ideário do CAN foi preservado. Até hoje, vivo está
o pensamento do Coronel Lysias Augusto Rodrigues,
expresso nos anos 30. Em sentido político, dizia ele, o
CAN articula todos os pontos do território nacional, os
quais, pela ação dos fatores geográﬁcos, ﬁcaram isolados do conjunto do País e do seu centro dirigente.
Sob o ponto de vista social, ele chama a si a responsabilidade de levar a informação, o conhecimento
e o progresso às mais remotas regiões do País em
autêntica missão civilizadora. Patrioticamente, mostra
aos brasileiros o valor de sua aviação. Pioneiramente, rasga caminhos que facilitariam a emergência da
aviação comercial.
Tudo isso foi e é o CAN.
Com a certeza de estar sendo justo, deixo aqui
os mais efusivos cumprimentos a todos os que, civis e
militares, direta ou indiretamente, estejam envolvidos
com as atividades do Correio Aéreo Nacional. Patriotismo, civismo e humanitarismo se mesclam no trabalho
diuturno dessa brava gente. Que essas atividades se
ampliem! Que novas rotas sejam abertas no Norte do
País, especialmente no meu Estado de Roraima! Que
o Estado brasileiro cumpra sua obrigação e forneça a
esses heróis de nosso tempo as condições indispensáveis à execução de sua grandiosa missão!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Augusto Botelho, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, de imediato, ao nobre Senador
Flexa Ribeiro.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Pois não, Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, primeiro, quero fazer um registro de
que apresentei um requerimento de Voto de Aplauso
para o funcionário do nosso Senado da República,
Marcos Evandro Cardoso Santi, que hoje, às 19 horas,
estará lançando um livro extremamente importante,
que está tendo muita repercussão, sobre a criação de
Comissões Parlamentares de Inquérito.
Então, parabéns a mais um dos nossos brilhantes
componentes do quadro técnico do Senado. Inclusive,
ele trabalha, muitas vezes, aqui na nossa assessoria
dos trabalhos da Mesa.
Por último, também queria fazer um registro,
porque apresentei um Voto de Aplauso para a Turma
de Aspirantes de 2006 da Academia da Força Aérea,
Turma Therion, que se está formando no dia de hoje
em Pirassununga, São Paulo. Dentre os formandos,
encontram-se as primeiras onze mulheres que, a partir
de agora, integrarão como pioneiras o quadro de Oﬁciais Aviadores – agora Oﬁciais Aviadoras – da Força
Aérea Brasileira. E neste grupo de onze Oﬁciais Aviadoras, poderemos ter a primeira mulher comandante
da Aeronáutica.
Portanto, como hoje tivemos uma sessão solene
do Congresso Nacional se referindo a toda luta das mulheres contra a violência, a ocupação de espaços como
estes registrados aqui pelas nossas onze companheiras, que se estão formando como Oﬁciais Aviadoras da
nossa querida FAB, também é muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Mesa encaminhará da forma regimental os
dois requerimentos, tanto o que fala do nosso querido funcionário da Secretaria-Geral da Mesa, que é o
Marcos Santi, como também essa homenagem justa
que V. Exª faz às 11 mulheres, exatamente neste dia
em que, muito bem lembrado por V. Exª, o Congresso
faz uma homenagem à luta incansável de todos nós
contra a violência às mulheres.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Presidente
Paulo Paim, Srª Senadora e Srs. Senadores, quero também associar-me às comunicações da Senadora Ideli,
parabenizando o funcionário da Casa e as aspirantes
que se formam hoje. Acho que é da maior importância
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para aquilo que todos nós buscamos, que é geração
de emprego e renda para a população brasileira.
Presidente Paulo Paim, volto à tribuna hoje para
falar pela TV Senado e pela Rádio Senado para o
Brasil e, especialmente, para o meu Estado, querido
Estado do Pará.
Vou tecer comentários sobre vários assuntos que
estão na ordem do dia da imprensa nacional.
O primeiro deles, Senador Augusto Botelho, diz
respeito à necessidade, reconhecida pelo próprio Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de o Brasil retomar o
desenvolvimento. Há alguns anos e até o ano passado,
o Presidente chegou a anunciar o espetáculo do crescimento, que, lamentavelmente, não aconteceu. Hoje,
ele reconhece publicamente que o Brasil precisa voltar
a crescer e pediu, por meio da mídia, que não lhe perguntassem, Senadora Ideli Salvatti, como fazer nem
como dizer as ações que o Executivo teria de tomar
para o Brasil retomar o caminho do desenvolvimento.
Ele ainda não sabe as atitudes a tomar, que deverão
ser urgentes, pois todos os brasileiros esperam que
elas aconteçam o mais rápido possível. Ele, evidentemente, quer que elas ocorram logo no início do seu
segundo mandato.
Ora, uma das formas de se retomar o caminho
do desenvolvimento aconteceu na última reunião do
Copom desta semana, a derradeira deste ano de 2006,
que reduziu os juros da taxa Selic para 13,25% ao
ano,uma queda de 0,5 ponto percentual. Mas o caráter
divergente da decisão – não foi unânime a decisão do
Copom – sugere que, a partir de 2007, a Selic cairá de
forma mais lenta, porque não há, entre os integrantes
do Copom, entre os diretores do Banco Central, uma
visão clara da necessidade de acelerar a queda da
taxa de juros de forma mais acentuada.
Em média, a estimativa do mercado é de que os
juros cheguem a 12% daqui a um ano; ou seja, que,
ao ﬁnal de 2007, se chegue à taxa Selic de 12%, o
que é lamentável para o crescimento da economia
brasileira.
De qualquer forma, não podemos deixar de reconhecer que a taxa atual é a mais baixa da história,
em face, evidentemente, da conjuntura da economia
brasileira e internacional.
O Copom reduziu os juros nas suas doze últimas
reuniões. É a série mais longa também de cortes na
taxa Selic desde a criação do Comitê em 1996. No entanto – e é importante que isso seja dito -, em termos
reais, ou seja, descontada a inﬂação projetada para os
próximos doze meses, o Brasil ainda se mantém folgadamente na liderança do ranking mundial, com juros
reais de 8,7% ao ano. Isso porque a inﬂação estimada
é de 13,5% nos próximos doze meses.
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A Turquia vem depois do Brasil e, na América
Latina, o país mais próximo é o México, com uma taxa
equivalente a um terço da brasileira.
Ora, Sr. Presidente, se V. Exª, como todos os
brasileiros, quer que o Brasil avance no caminho do
desenvolvimento, é necessário que as taxas de juros reais da Nação sejam compatíveis com as taxas
internacionais. Então, a economia, como V. Exª vem
repetindo seguidamente, tem consistência hoje, para
que possamos suportar uma redução da taxa Selic de
forma mais acelerada.
Senador Roberto Cavalcanti, V. Exª é empresário e sabe que, há dois dias, na posse da diretoria da
Confederação Nacional da Indústria, foi dito ao Presidente sobre a necessidade de redução mais acelerada da taxa de juros para que o País volte a crescer
nos mesmos níveis dos países de Primeiro Mundo.
Depois, então, seriam feitas as reformas necessárias:
a reforma tributária, a reforma da Previdência, que o
Presidente disse na CNI que não havia necessidade de
serem feitas, mas já encaminhou propostas a respeito,
e também a reforma política e administrativa.
Há longo tempo, o País precisa de reformas profundas, para encontrar o caminho do desenvolvimento.
Ainda com relação à taxa de juros, é impressionante que, mesmo com a redução da Selic para
13,25% ao ano, o consumidor paga em média 136,32%
ao ano, ou seja, as variações da Selic são imperceptíveis ao consumidor. Com a redução da taxa feita
ontem, o juro médio para pessoa física deve cair para
135,27% ao ano.
Como se vê, a elite ﬁnanceira nada tem a reclamar de Lula em seu governo – pai dos pobres e mãe
dos ricos -, porque a taxa Selic é reduzida, mas o sistema ﬁnanceiro não repassa essa redução para a sociedade, por meio das taxas colocadas à disposição
dos consumidores.
Como é que com uma taxa Selic de 13,25%, temos taxas oferecidas pelo sistema ﬁnanceiro ao consumidor da ordem de 135%?
Então, Presidente Lula, como uma oposição construtiva, propositiva, temos de acelerar a queda da taxa
de juros, diminuir o juro real praticado no Brasil e transferir para a sociedade essa queda da Selic. Dessa forma, diminuiremos os encargos para que o comércio e
a indústria possam, por meio de uma maior demanda
de consumo, gerar emprego e renda, e assim fazer
com que o Brasil volte a crescer. Com isso, Senador
Paulo Paim, faremos as reformas de base importantes
à Nação brasileira.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – V.
Exª me permite um aparte?
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Com
muita honra, Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB)
– Nobre Senador, parabenizo V. Exª pelo tema abordado no dia de hoje. É importantíssimo que se tragam
a este plenário temas econômicos que visem ao desenvolvimento do País, à sua estruturação. No campo
econômico, acho que não temos partido, não temos
bandeira, não existe Situação, não existe Oposição.
Tem de haver união no sentido de proporcionar ao
País o seu desenvolvimento. Nós, empresários – eu
o conheço como empresário e como Parlamentar –,
temos a convicção de que o Brasil encontrará seu caminho quando dermos as mãos para promovermos o
desenvolvimento. Sem desenvolver o País, não desenvolveremos as indústrias, a atividade empresarial como
um todo e vice-versa. Então, parabenizo V. Exª pela
propriedade com que aborda o tema. Espero que os
Parlamentares sempre pensem na economia do País e
no soerguimento da atividade produtiva, privilegiando
a produção e não a especulação. Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço o aparte de V. Exª, nobre Senador Roberto Cavalcanti, que incorporo ao meu pronunciamento porque
o enriquece.
Ainda no dia de ontem, aprovamos, aqui, a Medida
Provisória nº 315, na qual o Governo Federal propõe a
permanência de parte dos recursos – até 30% – gerados pelas empresas exportadoras no exterior, fazendo
com que essas empresas, com esses benefícios, possam minimizar as diﬁculdades que estão enfrentando
com a sobrevalorização do dólar, como também o pagamento das compras feitas pelos turistas brasileiros
nos free shops, com moeda nacional, o real.
Então, são medidas como essa que o Governo
busca no sentido de destravar – usando a expressão
utilizada pelo Presidente Lula – a Nação brasileira que
devem ser implementadas, para que a economia possa ter o seu crescimento natural. Aﬁnal, o Brasil, com
certeza absoluta, tem uma potencialidade enorme de
crescimento e precisa dessa geração de emprego e
renda para suportar o ingresso de brasileiros que vêm
ao mercado de trabalho e não têm capacidade de serem absorvidos.
Um outro assunto que também diz respeito à
área econômica é a correção da tabela do imposto de
renda. O Senador Valdir Raupp, Relator do Orçamento
para 2007, tem defendido exaustivamente a correção
da tabela do imposto de renda.
Propunha S. Exª que essa correção fosse feita
em duas parcelas: uma de 5% ainda para este ano, e
mais 5% para o ano de 2007.
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Houve um acordo com o Governo, parece-me.
E o Líder do Governo, nobre Senador Romero Jucá,
que aniversaria hoje, pode dizer com mais propriedade sobre esse acordo feito pelo Governo Federal, no
sentido de que essa correção seja não de 5% a cada
ano, como propunha o Senador Valdir Raupp, mas de
3%, ou seja, até abaixo da inﬂação deste ano.
Ora, isso retira da sociedade brasileira poder
de compra. Por quê? Porque a União, por intermédio
da Receita Federal, vai em cima, principalmente, dos
assalariados e vai fazer com que esses recursos que
poderiam ir para o mercado venham para o Tesouro.
Quero dizer a todos os brasileiros e brasileiras
que vou-me empenhar – e espero ter o apoio dos meus
Pares no Senado – no sentido de que a correção da
tabela do Imposto de Renda seja nas bases propostas pelo Senador Valdir Raupp, Relator na Comissão
de Orçamento, de 5%, e não de 3%, como quer o Governo Federal, reduzindo o saldo líquido dos salários
dos brasileiros.
Aproveito também a generosidade de V. Exª em
relação ao tempo, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim
para parabenizar o Presidente do Senado, Renan
Calheiros, pela inauguração no último dia 22 de
novembro, quarta-feira, da transmissão em canal aberto da TV Senado para a Bahia.
A TV Senado, há dez anos, vem mostrando o valioso trabalho que faz em divulgar as ações do Senado
Federal para os cidadãos brasileiros. Espero – e o Presidente Renan já disse isso aqui – que a transmissão
da TV Senado em canal aberto para todos os Estados
brasileiros aconteça até o ﬁnal de 2007.
E tenho certeza absoluta que o meu querido Estado do Pará, no próximo ano de 2007, terá esse canal
de divulgação dos trabalhos do Senado e, mais do que
isso, de formação de cidadania dos brasileiros também
em canal aberto, para que todos os paraenses possam
assistir e não apenas aqueles que tenham acesso a
TV paga ou à antena parabólica.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, vou encerrar
meu pronunciamento de hoje, em que tratei de vários
assuntos, abordando um assunto que aqui já foi comentado por alguns Senadores que me antecederam,
qual seja o Bolsa Família. Trata-se de um programa da
maior importância mas que, na opinião de muitos e na
minha, precisa sofrer ajustes para que possa trazer os
benefícios aos mais necessitados da nossa Nação.
Senador Paulo Paim, compartilho da opinião da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em relação ao Bolsa Família. É importante que o Presidente
Lula esteja atento ao fato de que o Bolsa Família vicia
e acomoda, sim, como bem aﬁrmou o Presidente da

NOVEMBRO 2006
36388

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Comissão Episcopal, Pastoral e Associação Social da
CNBB, Dom Aldo Pagotto.
O Programa que teria um prazo para terminar
já dura mais do que deveria. Foi um alavancador de
votos para o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e,
pelo visto, a prática assistencialista ainda vai continuar. O Governo Federal precisa entender que o Bolsa
Família não é ruim em sua essência, mas não deixa
de ser maléﬁco, por distribuir dinheiro para as famílias de baixa-renda, sem exigir contrapartidas, como
a obrigatoriedade da matrícula dos ﬁlhos na escola ou
a participação em cursos proﬁssionalizantes, idéias
propostas pela CNBB.
Ao concluir, quero dizer que, como Senador da
República, sou favorável ao Programa Bolsa Família,
até porque esse programa de assistência aos necessitados vem desde o Governo de Fernando Henrique
Cardoso. E, foi aprimorado e ampliado – temos de
reconhecer – no Governo do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. O que precisa ser feito, como bem diz
a CNBB, é fazer com que as famílias atendidas pelo
Bolsa Família tenham condições...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Flexa Ribeiro, V. Exª tem mais um minuto
para concluir. Já lhe concedi nove minutos além do
tempo normal. Mas faço questão de que V. Exª tenha
mais um minuto para concluir.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já concluo.
Além do auxílio recebido, que elas tenham acesso
a um curso proﬁssionalizante ou a curso de requaliﬁcação, porque, às vezes, aquele beneﬁciário tem até uma
qualiﬁcação, mas não tem mercado onde está qualiﬁcado. Então que faça um curso de requaliﬁcação para
que aquele cidadão ou cidadã beneﬁciado com o Bolsa
Família possa, ao ﬁnal do atendimento – como é o caso
do seguro desemprego – ir ao mercado de trabalho ou
qualiﬁcado ou requaliﬁcado e, com dignidade, acessar
um emprego para sustentar a sua família.
Então, vamos manter o Bolsa Família, vamos buscar atender outros, até porque, na medida em que se
liberam os que já são atendidos, os mais necessitados
que ainda não foram passam a ser atendidos.
Eram essas as propostas que eu queria trazer
hoje, agradecendo ao Senador Paulo Paim pela generosidade de ter concedido um tempo maior do que
o regimental.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Eu já havia anunciado que o próximo orador seria o
Senador Roberto Cavalcanti, que fará o seu discurso
de despedida, mas Senador Roberto Cavalcanti, o Líder Romero Jucá está aniversariando. Sendo assim,
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vamos permitir que S. Exª fale antes de V. Exª hoje,
pela Liderança do PMDB.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço-lhe e serei breve.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna hoje, com muita satisfação, para falar não
só como Líder do Governo, mas também como Senador do PMDB.
Há poucos instantes, o Conselho Político do
PMDB, por grande maioria de votos, aprovou o entendimento de governo de coalizão do Presidente Lula com
os Partidos que compõem a sua base de Governo.
Houve a manifestação de diversas Lideranças do
Conselho Político. Ali estavam representados todos os
presidentes dos diretórios estaduais; todos os presidentes, dirigentes da Executiva; todos os ex-presidentes, governadores. Houve manifestações importantes,
como a do Presidente Sarney, como a do ex-Governador Orestes Quércia e como a do Senador Pedro
Simon, que apresentou o seu posicionamento para a
união do PMDB e para a busca de uma nova direção,
a ﬁm de que o País possa trilhar um outro caminho,
um outro momento.
Que o PMDB se consolide, como nunca ocorreu,
para unir-se e para conseguir uma proposição e uma
ação ainda mais forte daqui a quatro anos.
Portanto, aquele foi um momento ímpar de festa, de entendimento e de desaﬁo também. Por que
não dizer “desaﬁos”? Teremos desaﬁos pela frente. A
proposição feita pelo Presidente Lula por escrito ao
Partido foi uma proposição de governo de coalizão,
embasada em temas, embasada em questões inclusive estruturais que precisam ser modiﬁcadas no Brasil,
como o pacto federativo, a reforma tributária, o desenvolvimento dos Estados – são questões emergentes
– e a reforma política, que é imprescindível que seja
feita a partir de 2007.
Essas questões serão tema deste Governo de
coalizão. E o PMDB, hoje, não só aprovou o tema, não
só aprovou o acordo, o entendimento político de construção da coalizão como deﬁniu que, para cada tema
apresentado, vai discutir, vai apresentar propostas e
inclusive designar pessoas para tratar do assunto. O
Governador Germano Rigotto, por exemplo, vai tratar
da reforma tributária.
Ou seja, os quadros do PMDB, as Lideranças
do PMDB, a Base política do PMDB – os Prefeitos, os
Governadores, os Deputados Estaduais e Federais,
os Senadores – serão mobilizados para interagirem
neste processo de construção de um novo Governo,
de uma nova forma de governar e, mais do que isso,
na construção de um País melhor.
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Portanto, ﬁco muito feliz por ter participado desse evento como Presidente do Diretório Regional de
Roraima, feliz por estar vivendo este momento como
Líder do Governo do Presidente Lula nesta Casa. Sei
da importância da contribuição que todos os Partidos
podem dar neste momento, mas sei da importância
que o PMDB, unido, pode dar neste momento, sem
dúvida nenhuma.
Quero registrar aqui também que, além dos temas que foram levantados, vamos, pelo PMDB, abordar um tema extremamente importante para o País.
Já conversei com o Presidente Lula a respeito; o Governador do Amazonas, Eduardo Braga, já conversou
com o Presidente Lula e vários Senadores do PMDB já
conversaram com o Presidente Lula. Queremos, entre
os pontos, a integração, o desenvolvimento sustentado e a efetiva ação do Governo na Amazônia. Esse é
um ponto – o Senador Tião Viana é do Acre e também
será um parceiro nessa questão – para o qual o PMDB
vai apresentar uma proposta de desenvolvimento sustentado que respeite o meio ambiente, que respeite
as populações indígenas, mas que efetivamente crie
condições para que a população da Amazônia possa
viver melhor. Esse é um grande desaﬁo.
Setenta por cento da população da Amazônia vive
em diﬁculdade. Ocupamos mais de 60% do território
nacional. Não é possível que não haja uma proposta
que realmente integre, que diversiﬁque, mas que dê
dignidade a toda a população da nossa região, em especial ao meu Estado de Roraima, porque, ao deﬁnir
esse governo de coalizão, estamos colocando na Mesa
questões fundamentais que serão resolvidas: a regularização fundiária será resolvida, a questão indígena
será deﬁnida e o desenvolvimento será viabilizado.
O Presidente Lula tem um compromisso comigo
e com o PMDB de ﬁnanciar a construção da estrada da
Guiana, o que vai gerar outro perﬁl econômico para o
Estado de Roraima, vai mudar a matriz de produção do
nosso Estado. O Presidente Lula já determinou isso, e,
no dia 11 de dezembro, vai ser aberta a licitação para
se concluir a ponte que liga o Brasil à Guiana, ponte
essa que havia sido iniciada pelo governo do Estado,
mas os recursos foram desviados. O TCU embargou a
obra, e o Presidente Lula, agora, atendendo ao nosso
pedido, está deﬁnindo a continuidade da obra pelo 6º
Batalhão de Engenharia, exatamente para não haver
nenhuma dúvida sobre a lisura e a rapidez da construção.
São ações como essa que vão mudar o perﬁl da
Amazônia, com responsabilidade, com a implantação
do biodiesel, com a agricultura familiar fortalecida, com
a questão ambiental preservada.
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Esses temas também serão objeto da tese da
construção da coalizão feita pelo PMDB. Já conversei
com o Governador Eduardo Braga sobre isso exatamente para que possamos caminhar nessa direção.
Ouço, com muita satisfação, a Senadora Ideli
Salvatti, Líder do PT.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador
Romero Jucá, ﬁco muito satisfeita quando V. Exª traz
à tribuna o resultado da reunião de hoje. Todos nós o
aguardávamos com muita expectativa. Já tive oportunidade, na tribuna, de manifestar o meu entendimento sobre esse momento muito especial em que o País
vive. Essa composição, essa coalizão partidária, essa
oportunidade se abriu para que haja efetivamente
uma relação institucional entre Governo, Executivo,
Partidos políticos e a atuação dos Parlamentares no
Congresso Nacional de forma transparente, fundados
em um programa público estabelecido de comum acordo, com compromisso. Esse é um avanço inestimável
para a democracia brasileira. Inclusive eu já disse que
essa coalizão, do meu ponto de vista, é equivalente
à reforma política, tão necessária, tão aguardada, tão
urgente, tão importante. Mudarmos o comportamento é tão importante quanto reformularmos as regras
da política, da estruturação, da representação e da
atuação partidária no Brasil. Portanto, essa coalizão
partidária estabelecida, que está em andamento, é de
fundamental importância. Eu até disse da tribuna – e
volto a dizer: se do subproduto da coalizão partidária
puder emergir um PMDB uniﬁcado, mais unido, mais
coeso, só teremos a ganhar: o Brasil e o segundo mandato do Presidente Lula.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Agradeço
as palavras da Senadora Ideli.
Quero dizer que, na verdade, a coalizão só vai
existir porque o PMDB já está unido. Primeiro, unimos
o PMDB para, depois, participarmos efetivamente de
uma coalizão verdadeira, de uma coalizão pra valer,
de uma coalizão que mude os rumos do País. Essa é
a nossa posição. É por isso que a reunião de hoje foi
tão importante.
Quero registrar aqui a relevância do papel do Presidente Michel Temer, que foi um dos artíﬁces dessa
construção, independentemente das suas posições
eleitorais anteriores. O Presidente Michel Temer teve
a visão do estadista, do político nacional, do homem
do PMDB histórico. Foi um dos construtores dessa
união, assim como o Presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, que teve também um papel
decisivo nesse processo, e ainda o Presidente José
Sarney, os Líderes partidários, enﬁm, tantas pessoas
que entenderam que o Brasil é muito maior do que
qualquer disputa local ou regional.
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Sabemos que o governo de coalizão vai encontrar diﬁculdade em disputas estaduais, mas nem por
isso o PMDB pensou em reﬂuir, em algum momento,
nesse momento histórico.
Vamos tratar as questões com os desdobramentos necessários, mas com a responsabilidade de sabermos que estamos construindo história e ajudando
o Presidente Lula, que teve um papel determinante
nesse processo.
Quero elogiar a posição do Presidente Lula, pois
ganhou uma eleição com 60% dos votos e, depois,
buscou a coalizão e o entendimento, estendendo a
mão e procurando caminhos que dêem tranqüilidade
política ao País. O Presidente Lula teve a responsabilidade, a humildade e a grandeza de buscar não somente a coalizão, mas também o entendimento com
os partidos de oposição.
Ouço o Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Serei muito
objetivo, pois sei que o tempo já está reduzido, e agradeço a V. Exª, Sr. Presidente. Senador Romero Jucá,
V. Exª, como Líder do Governo, expressa um caminho
de entendimento nacional entre partidos políticos da
expressão e da dimensão do PMDB, um partido inserido em centenas de milhares de Municípios brasileiros,
com história democrática deﬁnitiva e grandes quadros,
a exemplo dos que V. Exª citou. O Senador Pedro Simon, há poucos dias, fez um discurso extraordinário,
abrindo as decisões de sua vida a este momento da
História, e querendo, sobretudo, assegurar uma nova
oportunidade para a gestão brasileira, a ﬁm de que ela
dê certo e sirva ao povo, à transparência e ao modelo
de desenvolvimento adequado para o País. Isso tudo
reﬂete um momento da História muito oportuno, e o
PMDB é merecedor do nosso apreço histórico e do
nosso respeito. A trajetória do Presidente Lula, procurando o diálogo a partir de uma relação muito deﬁnitiva
em termos de diretrizes e buscando a construção do
País, só tem engrandecido a democracia e fortalecido
o Congresso Nacional. V. Exª, como Líder do Governo,
tem a grande missão de fazer repercutir e de ampliar
esse entendimento. O PT está muito sereno quanto à
compreensão e à valorização do papel do PMDB no
Senado, nesta hora, e à ajuda que devemos dar ao
Governo do Presidente Lula, para que o povo brasileiro
seja atendido em primeiro lugar nas grandes reformas
e no caminho do desenvolvimento tão esperado. É necessário que todos tenhamos unidade para assegurálo. Parabéns pelo momento que o PMDB vive e pela
democracia partidária no Brasil.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Agradeço, Senador Tião Viana.
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Sr. Presidente, agradeço também a gentileza do
Senador Roberto Cavalcanti de me ceder a oportunidade de falar.
Fico muito feliz que esse dia emblemático da coalizão ocorra na data do meu aniversário. Realmente,
para mim é um presente. Eu, como Líder do Governo,
não poderia deixar de comemorar talvez o maior presente que poderia receber nessa construção política:
o que foi feito hoje, este momento da deﬁnição, do
“sim”, do entendimento majoritário do PMDB de ajudar
o Presidente Lula a construir um novo Brasil, com a
ajuda de todos e não só do PMDB. Estou relatando o
PMDB devido a essa coalizão, mas todos os Partidos
serão importantes – os que se somarão e os que farão
oposição e votarão as questões decisivas para o País
– para o diálogo político, o fortalecimento da democracia e a construção de uma sociedade mais justa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência cumprimenta o Senador Romero
Jucá pelo seu aniversário, em nome do Presidente da
Casa, do Vice-Presidente, o nosso querido Senador
Tião Viana, e de toda a Mesa Diretora.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna,
pela ordem.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem.) – Sr. Presidente, quero apenas pedir a V. Exª a
minha inscrição como Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Está assegurada a inscrição de V. Exª.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, agradeço ao Senador Roberto Cavalcanti.
Como S. Exª tão gentilmente cedeu o seu horário para
o aniversariante do dia, o Senador Romero Jucá, e para
mim, solicito ao Senador Ney Suassuna que permita
que S. Exª fale antes da Liderança do PMDB.
Primeiramente, cumprimento o Senador Pedro
Simon, com quem não tenho oportunidade de conviver há vários dias.
Também quero agradecer ao Ministro da Previdência Social, nosso querido Nelson Machado, que, no ﬁnal
da tarde de ontem, gentilmente atendeu um convite da
Bancada e nos visitou. S. Exª reuniu-se com membros
da Bancada do Partido dos Trabalhadores por quase
três horas e trouxe informações importantíssimas, uma
vez que temos tarefas no Senado da República, como
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a votação do projeto da Super-Receita e de um projeto
de lei que trata de diversos assuntos, principalmente
do auxílio-doença. Juntamente com esses dados e informações, o nosso querido Ministro Nelson Machado
respondeu perguntas e questionamentos.
Existe um debate pautado pela mídia – e, inclusive, ele já ocorreu durante a campanha – sobre se
vamos ou não fazer mais uma reforma da Previdência.
Esse assunto tem sido motivo de vários pronunciamentos do Presidente da República, e tivemos oportunidade de tratá-lo com o Ministro da Previdência também,
apesar de não ser esse o objetivo central de sua vinda,
que foi a discussão dos dois projetos em debate no
Senado, volto a dizer.
Todos sabemos que, com a mudança da expectativa de vida e do perﬁl do mundo do trabalho, não há
como nos omitirmos, de tempos em tempos, da necessidade de debater a sustentabilidade previdenciária,
tendo em vista que, no nosso sistema, os que estão
trabalhando contribuem para que as gerações seguintes possam receber da Previdência Social. Portanto,
não temos como fugir desse debate, pois chegará o
momento em que ele será necessário.
No entanto, terminamos de fazer uma reforma
da Previdência e muitas questões não foram sequer
regulamentadas.
Agora, acompanhamos o debate de uma questão
delicada: o Judiciário apresentou uma lista de três mil
pessoas que ganham acima do teto. Houve manifestações de Presidentes de Tribunais de Justiça dizendo que vão examinar caso a caso, para determinar se
observarão o teto salarial para seus desembargadores
e funcionários.
Portanto, antes de iniciarmos qualquer discussão
a respeito de mais uma reforma da Previdência, há tarefas imediatas e importantíssimas a serem cumpridas,
com relação à Super-Receita, ao auxílio-doença e ao
teto, por exemplo.
Também muito importante é termos o controle e
a eﬁciência da administração previdenciária, inibindo
o desperdício dos recursos.
Como fruto da visita do Ministro, houve uma pauta
da imprensa – e não é a primeira vez que isso acontece
– a respeito das contas da Previdência. O que pode,
efetivamente, ser contabilizado como Previdência e
o que deve constar do cálculo do déﬁcit, ou seja, por
onde vai essa discussão?
O Presidente Lula, cuja opinião é idêntica à minha,
aﬁrmou, na Confederação Nacional da Indústria, que
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a Constituinte provocou uma revolução em termos de
inclusão social e distribuição de renda ao conceder aos
trabalhadores rurais a aposentadoria. Esse benefício
é previdenciário sob alguns aspectos, mas, por não
ser contributivo, enseja uma discussão sobre se deve
ser caracterizado como assistência social, seguridade
social, ou, efetivamente, Previdência. Portanto, o déﬁcit
da Previdência pode aumentar ou diminuir, dependendo de como se contabilize esse benefício.
Quando alteramos a LOAS – a Lei Orgânica da
Assistência Social – com o Estatuto do Idoso, Senador
Paulo Paim, reduzindo de 67 para 65 anos a idade de
concessão dos benefícios, permitimos que mais de meio
milhão de trabalhadores também os recebessem. Esse
fato acarretou um peso. Portanto, precisamos discutir
em qual conta essa despesa ﬁcará.
Quando fazemos renúncia ﬁscal, como recentemente ocorreu ao aprovarmos a Lei Geral das Micro
e Pequenas Empresas, segundo a qual, os trabalhadores continuarão recebendo ou continuarão tendo
acesso a todos os benefícios da Previdência, sendo
que, contudo, a contribuição previdenciária será reduzida, é algo muito importante; trata-se de uma decisão
do País, algo fundamental para alavancar esse setor,
que emprega nada mais nada menos do que 60% das
carteiras assinadas no Brasil.
Esse incentivo, essa renúncia ﬁscal será contabilizada no déﬁcit da Previdência? É obvio que, por ser
uma decisão de País, precisamos ter muito cuidado
ao fazer as contas.
O engraçado é que hoje, pela manhã, a Miriam
Leitão fez um comentário com o qual eu, como professora de Matemática, não posso deixar de concordar: a ordem dos fatores não altera o produto. Efetivamente, duas vezes três ou três vezes dois são seis
do mesmo jeito.
Acontece que estamos abrindo o debate a respeito
das contas da Previdência, do déﬁcit da Previdência,
do que é efetivamente previdenciário ou não, daquilo
que tem de entrar, ou seja, a isenção ﬁscal, a renúncia
ﬁscal do Simples, a renúncia ﬁscal da exportação da
produção rural, por exemplo – que não entra na contribuição previdenciária dos trabalhadores rurais, porque
tem isenção –, bem como as entidades ﬁlantrópicas,
que têm isenção ﬁscal na área da educação, na área
da saúde, e isto não pode entrar na conta do déﬁcit da
Previdência. Obviamente, não. Temos que abrir esse
debate, porque, evidentemente, alguém vai pagar a
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conta. Todavia, ao fazermos a conta, nós a endereçamos a quem vai pagá-la, Senador Paulo Paim!
Então, quando há um déﬁcit de R$42 bilhões,
como anunciado, neste número estão embutidas a
renúncia ﬁscal das ﬁlantrópicas, a renúncia ﬁscal do
Simples, a renúncia ﬁscal da exportação da produção
rural, que não vai entrar na contribuição dos trabalhadores rurais. Ao se contabilizar a aposentadoria dos
trabalhadores rurais na Previdência, lembrando sempre que isso é previdenciário mas não foi contributivo,
está-se dando o endereço para estes R$42 bilhões
deﬁcitários. Para onde querem endereçar, mais uma
vez, esta conta? Para aqueles que contribuem para a
Previdência, ou seja, os trabalhadores.
Daí por que vir à tona a discussão de que a reforma da Previdência tem de trabalhar, imediatamente,
com a ampliação da idade para a aposentadoria, além
de uma série de cálculos que precisam ser feitos para
modiﬁcar e ampliar o pagamento, a contribuição.
Quero responder à Miriam leitão dizendo que
realmente a ordem dos fatores não altera o produto.
Não; não o altera mesmo! Mas altera o endereço de
quem vai pagar a conta. Por isso que, se o benefício
ﬁscal é importante para o País, este tem de pagar o
benefício ﬁscal do Simples, das entidades ﬁlantrópicas,
das exportações. Se é importante para o País, já que
a aposentadoria dos trabalhadores rurais foi aprovada
na Constituinte, quem tem de pagar a conta é o País,
e não aqueles que estão trabalhando e contribuindo
para a Previdência.
Por isso, para nós, é tão importante, sim, abrir a
discussão das contas da Previdência, de seu déﬁcit, do
que pode ser contabilizado, efetivamente, como déﬁcit
previdenciário. Tanto é que aqui estamos.
O Ministro Nelson Machado, ontem, trouxe-nos
números bastante contundentes a respeito de como
este déﬁcit de R$42 bilhões, se as contas forem feitas
de forma adequada e com um endereço de pagamento a quem de direito, e não apenas àqueles que são
chamados a pagar as contas, poderemos ter uma reformulação signiﬁcativa naquilo que é, efetivamente,
déﬁcit previdenciário, e, portanto, toda a discussão ﬁca
em outra conjuntura.
Sr. Presidente, sei que o meu tempo já se esgotou. No entanto, gostaria de dizer que o Ministro Nelson
Machado, ao nos trazer tais dados, conclama a todos
nós, Parlamentares desta Casa, para a necessidade
de votarmos o projeto que modiﬁca o auxílio-doença,
que, em 2000, atendeu 569 mil beneﬁciários. Em 2005,
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este número mais do que triplicou, passando para 1,618
milhão. Repito: o custo com o auxílio-doença passou
de R$4 bilhões, em 2000, para quase R$13 bilhões
em 2005. Portanto, aumentou em mais do que quatro
vezes os gastos com o auxílio-doença.
Por que aconteceu essa curva tão acentuada
de gastos com o auxílio-doença? Duas coisas contribuíram para isso: primeiro, a terceirização da perícia
médica; contratar, conveniar médicos peritos para
fazer a perícia ganhando pela perícia. Quando acabou, depois dos dois concursos que efetivamos para
contratar médico perito, para fazer pelos médicos do
instituto, a queda foi signiﬁcativa. Porém, a mudança
do cálculo do benefício, contemplando todo o salário
recebido durante toda a vida do trabalhador, fez com
que mais de 50% dos benefícios do auxílio-doença,
hoje, sejam superiores ao salário que a pessoa recebia no período em que ﬁcou doente. Se mais da metade recebe do auxílio-doença mais do que recebia
quando estavam trabalhando, vejam o incentivo para
que a pessoa não deixe de ser beneﬁciada, inclusive propiciando situações até de assassinato, como
recentemente tivemos a oportunidade de presenciar,
em que uma quadrilha que movimentava o auxíliodoença matou uma pessoa que não queria se sujeitar
a ela. Inclusive havia o envolvimento de um médico
que trabalhava no processo de conceder o auxíliodoença fraudulento.
Assim, votar o projeto que modiﬁca o cálculo
do auxílio-doença é fazer com que o auxílio-doença
volte a ser um benefício para atender, efetivamente,
quem está doente, durante o período da doença, e
não mais um ralo da Previdência. A diferença de R$4
bilhões, em 2000, para quase R$13 bilhões, em 2005,
Senador Paulo Paim, portanto são mais de R$9 bilhões, é mais do que o custo do reajuste tão benfazejo do salário mínimo de R$300,00 para R$350,00.
Logo, temos de nos deter, com muita atenção, na
votação desse projeto, juntamente com o projeto da
Super-Receita.
Agradeço e peço perdão por haver ultrapassado
alguns minutos do meu tempo, Sr. Presidente.
Agradeço também ao Senador Roberto Cavalcanti
a gentileza de haver permutado comigo.
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 (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Como havíamos anunciado, passamos a palavra ao
nobre Senador Roberto Cavalcanti, que, infelizmente,
segundo nos informa a Mesa, fará pronunciamento de
despedida. Contudo, tenho a certeza de que S. Exª
retornará à Casa rapidamente.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, agradeço-lhe
as palavras e a referência.
Srªs e Srs. Senadores, venho, hoje, a esta tribuna para conceituar “o tempo”, para fazer referências e
para apresentar minhas despedidas.
Hoje, aqui estou como Parlamentar, como empresário, como cidadão, como representante do Estado da Paraíba no Senado Federal; amanhã, aqui terei
estado, esperando ter deixado marcas, porém tendo
a certeza da conquista de muitos amigos.
Desejo agradecer, primeiro, a Deus – sem Deus
nada existe – e à Sua força por ter-me dado oportunidades fantásticas na vida, bem como saúde e família.
Sou feliz, agradeço a Deus.
Cito William Shakespeare, em reﬂexão sobre o
tempo: “O tempo é muito lento para os que esperam,
muito rápido para os que têm medo, muito longo para
os que lamentam, muito curto para os que festejam,
mas, para os que amam, o tempo é eternidade”.
Ao Senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, meu agradecimento pela conﬁança, pela lealdade e por ter-me permitido, ao longo de 120 dias, o
privilégio de estar nesta Casa. Agradeço-lhe. Estará
sempre registrado na minha memória esse gesto de
conﬁança. Seu licenciamento permitiu essa grande
oportunidade, que fará parte eternamente do currículo da minha vida.
Lembro o ditado chinês que aﬁrma: “Àquele que
sabe esperar o tempo abre as portas”.
Ao PRB (Partido Republicano Brasileiro), na pessoa do Senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de
Janeiro, deixo o agradecimento por minha acolhida no
Partido, pelo carinho, pelas atenções, pelos espaços,
pela bandeira. Sou fundamentalmente partidário.
Cito Goethe: “O tempo rende muito quando é
bem aproveitado”.
Ao PMDB (Partido do Movimento Democrático
Brasileiro), que me delegou a participação em Comissões e em Subcomissões da Casa, quero dizer
que atuei, a partir de 3 de agosto, como titular, nas
Comissões de Educação (CE), de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (CDH), de Desenvolvimento
Regional e Turismo (CDR) e de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ). Como suplente, participei da Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A experiência pes-
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soal, a experiência parlamentar de participar dessas
Comissões foi extremamente rica. Nelas, aprendi muito.
Nelas, tive oportunidade de conviver mais intimamente
com vários Parlamentares desta Casa, o que foi para
mim um grande enriquecimento.
Darwin assim se referia ao tempo: “O homem que
tem coragem de desperdiçar uma hora do seu tempo
não descobriu o valor da vida”.
Aos Senadores e às Senadoras da República
agradeço a acolhida nesta Casa. Por uma questão extremamente pessoal, não posso referir-me individualmente a nomes, porque seria uma injustiça aos oitenta
companheiros desta Casa. Aqui, recebi afeto, atenção
e carinho. Tive o privilégio de apartear e de ser aparteado por personalidades da política nacional da maior
expressão. Isso foi para mim uma grande emoção.
Permito o aparte ao Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Senador Roberto Cavalcanti, hoje, V. Exª está fazendo sua
despedida, mas sabemos que essa é uma despedida
curta, porque V. Exª, com toda certeza, mais cedo ou
mais tarde, estará de volta, porque tem perﬁl para esta
Casa. Nesses meses que passou aqui, V. Exª se adaptou rapidamente e, mais que isso, abordou temas que
interessavam não só ao nosso Estado, mas também
ao País. Em relação ao nosso Estado, V. Exª abordou
um tema que tem revoltado todos nós da Capital: as
más instalações do nosso aeroporto. Fomos solidários
nesse tema, pelo qual já vinha batalhando há muito
tempo. V. Exª fez aqui pronunciamentos muito ﬁrmes
e fez entrevista com o próprio Presidente da Infraero.
Enﬁm, cobrou resultados com muita veemência. Mas
V. Exª também lutou pelo problema do petróleo, questão em que também nos irmanamos: eu em busca do
dinheiro para pesquisa, e V. Exª forçando para que o
leilão ocorresse rapidamente e para que pudéssemos
celeremente também fazer com que essa riqueza ﬂuísse na Paraíba. V. Exª, em relação ao Nordeste, lutou
muito para que fosse implantada essa nova Sudene,
que é a esperança de todos nós. Sabemos que jamais
será como foi, em termos de haver capital no volume
que se precisava, porque surgiram tantas outras – Sudesul, Sudeco, Sudam –, que terminou sendo pulverizado o capital. Mas V. Exª, aqui, em relação a essa
esperança, que é a de todos os nordestinos, bradou,
em alto e bom som, a necessidade dessa volta. V. Exª
abordou problemas como os do TCU, como a agilidade, a necessidade e a conﬁabilidade que temos e que
precisa ser aumentada cada vez mais. V. Exª falou do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do mau uso
dessa verba, e falou do Reﬁs, entre outros assuntos.
Veja que riqueza de abordagens V. Exª teve nesses
meses que aqui passou! E que adaptação! Quantos
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Senadores vejo aqui passando seis meses, um ano,
ainda tateando, e V. Exª rapidamente se adaptou e,
mais que isso, fez bonito! A Paraíba está feliz, tenho
certeza disso. E tenho a certeza de que V. Exª deixa
uma marca indelével na lembrança, na convivência,
no coração de cada um de nós.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – Muito obrigado, Senador Ney Suassuna.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Com muita honra, ouço o aparte do meu Líder,
Líder do meu Partido e grande amigo que ﬁz nesta
Casa, o Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Meu
querido companheiro, Senador Roberto Cavalcanti,
desde o primeiro momento em que fui apresentado
a V. Exª pelo Líder José Maranhão, vi que S. Exª havia escolhido bem seu companheiro de chapa. V. Exª,
nesta Casa, nas Comissões e no plenário, a par de
todos os assuntos citados pelo Senador Ney Suassuna, não teve uma falta em nenhuma reunião, fosse ela
ordinária, deliberativa ou não-deliberativa, em nenhuma Comissão, em nenhuma audiência pública. V. Exª
esteve nesta Casa, cumprindo seu mandato em todos
os momentos. Apresentou seus projetos na Comissão;
foi Relator de projetos; fez apartes e foi aparteado;
pronunciou seus discursos em defesa do seu Estado,
que lhe elegeu e que lhe deu a honra de estar nesta
Casa, representando seu povo. Dessa maneira, eu
não poderia deixar de estar presente neste momento
que emociona e que comove todos nós, mas que nos
entristece também. Não perderemos um amigo, pois
um telefonema nos colocará novamente face a face,
por intermédio dos pensamentos. A sua convivência
é tão fraterna! Quero ressaltar também como V. Exª
tem o espírito do Senado e do Senador. Nesta Casa,
todos chegam ungidos com o mesmo óleo. Se alguém
se faz menor que outro, é por culpa própria, porque
o tratamento democrático e as instituições da República fazem desta Casa um local democrático. Somos
todos iguais, valemos um voto, Senadores do Rio ou
do Acre. No equilíbrio da Federação, são três Senadores por Estado, e nenhum Senador é melhor do que o
outro. V. Exª ocupou o plenário nas discussões e fez,
por exemplo, pedido de vistas de projetos referentes
a todas as rádios comunitárias. Nunca vi alguém fazer
isso. V. Exª, imbuído pelo que acreditava, pelos seus
princípios da livre iniciativa, denunciava que muitas rádios comunitárias estavam aumentando a potência que
a lei lhes permitia, entrando no dial, fazendo comércio
e prejudicando empresas que têm funcionários, que
não são comunitárias, mas comerciais, que têm con-
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tas e impostos pesados a pagar. V. Exª, assumindo a
função de Senador, pedia vistas do projeto, às vezes,
uma, duas, três vezes. Pedia vistas de processos relatados por Senadores que estão nesta Casa há anos e
que tinham de aceitar o pedido do Senador da Paraíba
que não concordava. Isso tudo nos enchia de muito
orgulho por sermos seus companheiros e colegas de
Partido. V. Exª hoje se despede, parte, mas permanece
também nas ações e nos projetos. Aliás, peço até sua
autorização para encaminhá-los e para cuidar deles,
como, por exemplo, o da segurança, em que V. Exª se
preocupa com acidentes que as pessoas podem sofrer
de bicicleta ou por atropelamento, podendo tornar-se
permanentemente inválidas. V. Exª viveu esse drama
em sua família. Se me permite, eu e o Senador Paulo
Paim – que é um homem também ligado às causas
sociais – vamos defender seu projeto. Vamos ser sua
voz, a voz de seus ideais nesta Casa. Sua voz não vai
calar-se exatamente por V. Exª ser a pessoa que é. Parabéns à Paraíba e parabéns a V. Exª, que deixa nesta
Casa respeito, saudade e, com certeza, um exemplo
a ser seguido! Muito obrigado pelo aparte.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – Senador Marcelo Crivella, V. Exª me emociona por ser meu Líder, por seu depoimento, por sua
sensibilidade, por sua seriedade e pelo homem que é
aqui e lá fora. Tive o privilégio de conhecer sua família.
Todos nós temos muito respeito por V. Exª. E recebi a
dádiva de Deus de estar no PRB e de tê-lo como meu
Líder. Espero tê-lo como padrinho das causas que,
com muita vaidade e orgulho, defendi.
Ao Senador Paulo Paim, que preside a sessão e
que é impedido pelo protocolo de apartear, antecipome falando da grande e rápida cumplicidade que tivemos em vários assuntos: sociais, segurança, FGTS,
liberdade sindical e muitos outros nos quais o Senador
Paulo Paim foi um anjo da guarda, com a permissão
do meu Líder evangélico.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª me permite um aparte, nobre Senador Roberto Cavalcanti?
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – É uma honra ser aparteado pelo meu companheiro Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Roberto Cavalcanti, agradeço a Deus por estar presente
no momento em que V. Exª, na tribuna, não faz sua
despedida, mas diz “até breve”. Lembro-me de que, há
quatro meses, quando V. Exª assumiu o mandato de
Senador pelo Estado da Paraíba, conversávamos sobre sua visão e sua sofreguidão de trabalhar, nesses
quatro meses, pelo seu Estado e pelo Brasil. Quero
dar meu testemunho daquilo que V. Exª fez aqui. Sou
seu companheiro da Diretoria da CNI e da atividade
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sindical empresarial na Federação das Indústrias que V.
Exª preside na Paraíba. O trabalho realizado em favor
de seu Estado e do País vem de há muito tempo. V. Exª
defende suas teses não corporativas – é importante
que a Nação saiba –, mas de interesse da sociedade. Aqui, já foi muito bem lembrado pelo Senador Ney
Suassuna e pelo Senador Marcelo Crivella o trabalho
que V. Exª desenvolveu, trabalho profícuo que deixará
marcas permanentes nos Anais do Senado Federal
ao longo desses quatro meses. V. Exª fez uma citação
a respeito do tempo. O tempo é permanente quando
pessoas como V. Exª deixam registradas as ações aqui
efetivadas pelo seu trabalho na área social, na área
empresarial, na área da educação, enﬁm, em todos os
segmentos em que V. Exª se pautou, nas Comissões,
em plenário, nas Subcomissões. Ainda hoje, estava em
meu gabinete e tive a oportunidade de assistir, pela
TV Senado, a uma reunião da Subcomissão da Comissão de Assuntos Sociais, em que V. Exª defendia
os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, sua aplicação correta e sua gestão para a geração
de emprego e de renda, ou seja, no sentido de fazer
com que o País retome o desenvolvimento. Tenha a
certeza, Senador Roberto Cavalcanti, de que esta é
sua primeira passagem por esta Casa, como disse o
Senador Marcelo Crivella – vai haver um retorno em
pouco tempo –, e está marcada pelo trabalho aqui desenvolvido. A Paraíba se sente orgulhosa, com certeza,
de V. Exª tê-la representado, nesses quatro meses, no
Senado Federal. E sua família – a que V. Exª, de forma
emocionada, fez referência – terá orgulho de tê-lo como
Senador permanente da República do Brasil. Seja feliz
e volte em breve, Senador Roberto Cavalcanti!
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – Muito obrigado pelo aparte, companheiro de
luta, do dia-a-dia da atividade privada, que tem sido
muito sofrida no Brasil, ao longo dos últimos anos. Espero que seja também um dos padrinhos dos temas
que aqui abordei e de proposituras que se encontram
nesta Casa.
Concedo mais um aparte, com a permissão da
Presidência, ao nosso querido amigo, Senador João Batista Motta, carinhosamente chamado de Mottinha.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Senador
Roberto Cavalcanti, eu também gostaria de me aliar
àqueles que estão dando demonstrações do apreço e
do carinho que têm por V. Exª. Embora V. Exª não tenha
permanecido ao nosso lado por um período grande,
mostrou a que veio, mostrou como se deve ser político,
mostrou como se deve trabalhar pelo nosso Estado,
mostrou ao Governo Federal o que é necessário para
que este País possa crescer e tornar-se grande.
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V. Exª mostrou que é um homem de desenvolvimento, de crescimento econômico, que quer o bem
do País. V. Exª e os demais Parlamentares que aqui
estão e que por aqui passaram mostraram que são
grandes, que são capazes, porque enfrentaram a seca
do Nordeste, as diﬁculdades por que todos os nordestinos sempre passaram, mas sempre conseguiram se
sobrepor a elas. Pena que, no Brasil, haja uma grande
discriminação não só social, mas regional. A Sudene,
criada por JK, tanto fez para o desenvolvimento da
Região. Infelizmente, acabaram com a Sudene, que
volta agora pujante, se Deus quiser. Daqui pra frente,
homens como V. Exª, que querem o desenvolvimento
do Nordeste, podem utilizá-la como a grande alavanca
do crescimento do Nordeste. Não sei como Estados
mais adiantados, mais desenvolvidos não se preocupam com o atraso, com as diﬁculdades de outros
Estados que não têm a mesma felicidade de terem
chuvas constantes e que, dessa forma, não alcançam o crescimento econômico desses Estados mais
desenvolvidos do Sul e do Sudeste. Parabéns! V. Exª
mostrou aqui que é digno, corajoso, competente. Nós
temos a consciência de que este País precisa, cada
vez, mais de homens como Roberto Cavalcanti. Meus
parabéns pelo tempo que passou ao nosso lado. Para
nossa tristeza, V. Exª nos deixa neste momento. Um
grande abraço.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – Foi um privilégio ser aparteado por um grande
batalhador. Aqui sou testemunha do aguerrido oposicionista que é o nobre Senador João Batista Motta. Eu
faço parte da Base do Governo, mas, quando o assunto se prendia a defender os interesses do Brasil ou de
qualquer outra atividade, sempre estivemos juntos, de
mãos dadas, para fazer essa defesa.
Peço ao Sr. Presidente um pouco mais de tempo,
em função dos apartes.
Apelo para Valter da Rosa Borges, que aﬁrma:
“Pior que o amor perdido é o amor que não foi dado e
tudo o que não foi gasto no tempo que era devido”.
Ao Senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Presidente do Senado Federal e do Congresso
Nacional, meu profundo agradecimento.
Não houve um momento em que eu o tenha procurado e não tenha sido de imediato recebido; não
houve nenhum tema sobre o qual tivesse dúvida e o
tivesse procurado que ele não tivesse se acostado e
dado uma solução ou encaminhamento. Parabenizo
esta Casa pelo alto nível da sua Presidência. O Senador Renan Calheiros é um exemplo de nordestino, de
Parlamentar e de Presidente para esta Casa.
Tomo emprestado o pensamento do nosso querido “poetinha” Vinícius de Morais: “Com as lágrimas
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do tempo e a cal do meu dia, eu ﬁz o cimento da minha poesia”.
Ao Dr. Agaciel Maia, Diretor-Geral do Senado,
os nossos agradecimentos pelo apoio estratégico, por
todas as soluções às pendências, pelo pronto atendimento a qualquer questão.
Esta Casa está muito bem dirigida na sua infraestrutura, na sua base. Dou o testemunho como empresário. Não é fácil se colocar um dirigente em uma
empresa, muito menos numa estrutura gigantesca
como a do Senado Federal.
Lembro um provérbio francês, que diz: “De acordo com o tempo, a maneira”.
Ao Dr. Raimundo Carreiro da Silva, SecretárioGeral da Mesa, ao meu padrinho Carreiro, que me
ensinou todos os passos desta Casa; Carreiro que
me soprou no ouvido todas as oportunidades desta
Casa, digo:.Feliz o Senador, feliz o Parlamentar que
tem Carreiro como padrinho.
Eu tenho a intimidade de chamá-lo assim. Fui
apresentado a Carreiro nos primeiros dias que aqui
estive, obrigatoriamente – quem não for apresentado
a Carreiro está fulminado. E tive, em todos os momentos, um aconselhamento, um ensinamento e, muitas
vezes, até os encaminhamentos das exceções. Com
todo o respeito, esta Casa também os tem, pois, hoje,
estou falando por um tempo maior que me foi concedido pelo do Presidente da Mesa. Porém eu já estou
estourando o meu tempo e me preocupo porque estou
vendo o Senador Ney Suassuna... Peço permissão ao
Presidente para conceder mais um aparte, desta vez
ao Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Mas muito
curtinho. É só para dizer que o PMDB teve muita satisfação de ceder as vagas nas Comissões para V. Exª
e que se sentiu muito realizado com a atuação de V.
Exª também nas Comissões.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – Meu muito obrigado.
Devo esse gesto especiﬁcamente ao Líder do
PMDB, Senador Ney Suassuna. Eu o procurei e ele
me concedeu essa grande oportunidade, que espero
ter honrado.
Charles Caleb Colton deﬁne: “O tempo é o berço
da esperança e o túmulo da ambição”.
À Consultoria Legislativa do Senado devo a proteção, a estruturação básica. Esta Casa tem uma
Consultoria que é uma riqueza em competência, em
atendimento, em pronto atendimento. Tive uma experiência anterior a esta, quando busquei essa Consultoria para me aconselhar sobre uma CPI, realizada
na Paraíba, e, desde aquela época, sinalizei a extra-
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ordinária competência da Consultoria Legislativa do
Senado Federal.
Recomendo a qualquer Parlamentar que a busque mais. É uma riqueza o acervo de informações que
a Consultoria Legislativa do Senado Federal possui e
a competência de seus membros, e, por questões éticas, preﬁro não declinar os nomes. Ela é merecedora
do maior elogio e do maior aplauso.
Liv Ulmann questiona o poder do tempo assim:
“Por que o tempo é tão implacável, roubando-nos as
oportunidades se não formos suﬁcientes rápidos para
agarrá-las imediatamente?”
Ao pessoal do meu gabinete, agradeço as horas extras, os dias, o amanhecer do dia, o carinho, a
competência, o companheirismo, o sentido de equipe.
O nosso gabinete, como o dos demais Senadores, é
composto de membros da Casa e membros convidados por Parlamentares.
Eu herdei o gabinete do Senador José Maranhão.
Parabenizo todos os seus membros e agradeço a todos os esforços, o carinho e as atenções que tiveram
para comigo.
Thomas Paine dizia que “o tempo faz mais convertidos do que a razão”.
À Paraíba agradeço por tudo, agradeço pela minha vida pessoal, agradeço pelo carinho com que me
recebe e com que recebe a minha família – sou pernambucano. Agradeço principalmente a repercussão dessa
minha passagem aqui pelo Senado. Tenho recebido do
povo da Paraíba um extraordinário carinho e saberei
honrá-lo como cidadão paraibano, como parlamentar
paraibano, em qualquer circunstância.
Fernando Pessoa dizia:“O valor das coisas não
está no tempo que elas duram, mas na intensidade
com que elas acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”
Às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores e ao
meu Presidente, o meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Roberto Cavalcanti, quebrando um pouco
o nosso protocolo, queria dizer-lhe da alegria de ter
convivido com V. Exª durante esse período.
V. Exª, grande dirigente, empresário vitorioso,
líder da CNI, teve conosco uma política de parceria,
que mostra a possibilidade de aqueles mais ligados
aos sindicalistas e aos trabalhadores dialogarem e
caminharem juntos com os empresários.
Muitas e muitas vezes, Senador Ney Suassuna,
lá estava eu tratando da questão indígena e chegava
o Senador Roberto Cavalcanti para dar o seu depoimento e era aplaudido.
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Lá estava eu com a comunidade negra, o Senador
Roberto Cavalcanti chegava e dava o seu depoimento.
Lá estava eu com as pessoas com deﬁciência, com os
sindicalistas, o Senador Roberto Cavalcanti chegava
– isso aconteceu ainda hoje, pela manhã, quando discutíamos um tema polêmico – e, em todas as reuniões,
sempre era muito aplaudido.
Para mim é importante, neste momento em que
presido a sessão, ver V. Exª, um homem vitorioso em
toda a sua vida. É admirável esse carinho que V. Exª
conquistou aqui não só dos Senadores mas também
de todos os funcionários. Quero dizer que essa iniciativa de falar aqui em nome dos funcionários não é só
minha. Os funcionários vieram aqui e pediram: ”Diga
a ele que também temos um carinho enorme por ele”.
Vejo V. Exª, um homem experiente, com a voz embargada na tribuna do Senado, mostrando o carinho que
V. Exª tem pelo Congresso Nacional e pelo País.
Disseram-me, hoje pela manhã: “Como é bom,
Senador Paim, conviver com você!” Eu transﬁro a V.
Exª: como é bom conviver com pessoas como V. Exª!
Parabéns! O Brasil agradece muito essa convivência
com V. Exª. O Congresso perde um pouco com o seu
afastamento, mas, certamente, a Paraíba terá V. Exª
outra vez lá. E nós, daqui, vamos pedir à Paraíba que
mande V. Exª, o mais rápido possível, novamente para
nossa Casa.
Parabéns a V. Exª.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – Agradeço-lhe, Presidente.
É uma honra a referência.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos, de imediato, a palavra ao nobre Senador
Ney Suassuna, que falará como Líder. Em seguida, a
Senadora Lúcia Vânia.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, não é novidade para este Plenário que,
em toda a minha vida, nunca tive outro Partido político
senão o PMDB. O PMDB é o nascedouro de muitos
outros Partidos. Na época da repressão, lá estava inserido no PMDB o PT; depois, estava inserido no PMDB
o PSDB. São muitos os Partidos que se originaram no
berço deste Partido-mãe, que é o PMDB.
O PMDB enfrenta muitas diﬁculdades, porque,
sendo muito grande, sempre tem divisões, alas, tendências. Mas, apesar de todas essas diﬁculdades, é
um Partido que está na lembrança do povo brasileiro
a cada eleição. Na última, ﬁzemos maioria nas duas
Casas e ﬁzemos muito bonito em relação a Governadores.
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O Governo Lula era apoiado pela maior parte do
PMDB, mas havia uma ala que não o apoiava, e isso
foi um divisor. Ele sempre contou com a ala batizada
de “ala governista”. Tivemos oito embates, e, em todos
os embates, essa ala governista saiu vitoriosa, mas
era dolorosa para todos nós essa divisão. Ela não era
construtiva, e, muitas vezes, algumas pessoas eram
incentivadas por forças exógenas, por forças externas,
que buscavam tornar maior a divisão.
Sr. Presidente, veja a nossa alegria! Hoje, conseguimos unir as alas do PMDB. Na reunião do Conselho Político do PMDB, estavam reunidas 150 pessoas.
Feita a votação, houve uma abstenção e dois votos
contrários, ou seja, o resultado foi praticamente unânime, porque, de 150 pessoas, apenas três pessoas
discordaram.
Como Líder do PMDB no Senado Federal, como
membro da Executiva e como membro do Conselho,
digo, com muita alegria, que o chamamento para essa
coalizão não é pequeno. Nele, está inserida a reforma
política, a reforma tributária, o crescimento, mediante
uma política econômica, quer monetária, quer ﬁscal,
de, no mínimo, 5% neste Governo. É necessário um
pacto federativo que vá buscar melhor divisão do poder, seja ﬁscal, seja de segurança, porque todo o País
clama por isso. A população clama, a todo instante,
tanto por uma política ﬁscal quanto por uma política
de segurança que paciﬁque e que dê tranqüilidade à
população brasileira.
O Conselho Político, formado por membros de
cada Partido, poderá ser consultado, debater e dar
orientações para resolver os problemas por que o
País passará durante este Governo e, ﬁnalmente,
para consolidar as transferências de recursos para a
área social, não somente dando pão, como é o caso
do Bolsa-Família, mas também fazendo com que essas pessoas que estão recebendo ajuda encontrem
emprego e participem do crescimento.
Esse ideário é realmente um chamamento de
todos nós. A bandeira do meu Partido é a bandeira do
Partido do Presidente e é a bandeira de todos os que
amam este País e querem o bem dele. E são assuntos que, como eu disse, são muito importantes para
todos nós.
Portanto, hoje, por unanimidade – podemos assim dizer –, o Partido uniu-se e ofereceu ao Presidente
Lula essa possibilidade de coalizão. Tenho a certeza
de que, com isso, vamos dirimir, vamos sanar, vamos
encerrar, vamos estancar muitos dos problemas e de
que um horizonte mais azul, mais luminoso, raiará no
céu de nosso País.
Estou muito feliz com isso e não poderia deixar,
como Líder do PMDB nesta Casa, de fazer esse registro
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e de agradecer a todo o PMDB, que amo tanto e que
é o único Partido da minha vida, para que possamos,
dessa forma, unidos, continuar buscando o desenvolvimento e o progresso do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Iríamos, neste momento, chamar a Senadora Lúcia
Vânia, mas ela pede que haja a troca com o Senador João Batista Motta. Portanto, passo a palavra ao
Senador João Batista Motta, em seguida à Senadora
Lúcia Vânia.
Senador João Batista Motta, antes de V. Exª
chegar à tribuna, passo a ler o ofício que se encontra
sobre a mesa.
É lido o seguinte:
Of. GLPMDB nº 411/2006
Brasília, 30 de novembro de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o nome do Senador Gilvam Borges, para integrar,
como membro titular, (Resolução do Senado Federal nº
20/93), no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Ney Suassuna,
Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Em votação o ofício de indicação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência designa o Sr. Senador Gilvam Borges como titular para compor o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, nos termos do ofício que acaba
de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra ao 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, vi aqui e ouvi
atentamente o Líder do Governo, Senador Romero
Jucá. Ouvi também as palavras do Líder Ney Suassuna e tenho acompanhado a felicidade e a alegria de
todos do PMDB pela coalizão com o Governo, que tem
mais quatro anos à frente da Administração Pública
Federal no Brasil.
O eleitor, naturalmente, está assistindo, acompanhando e vendo que os políticos se acomodam, que
todos os interesses estão sendo contemplados, que
todos estão na tentativa de ajudar, mais uma vez, o Presidente Lula. Alguém pode estar pensando até que é por
interesse próprio ou da maioria; outros acham que há
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sinceridade, esperança e que, desta vez, o Presidente
Lula vai cumprir a palavra, que desta vez ele realmente
vai se preocupar com o crescimento do País. Eu, sinceramente, não acredito. Eu sou um homem consciente
de que ninguém conhece mais a necessidade do povo
brasileiro, principalmente das camadas mais pobres,
do que o Presidente Lula; ninguém conhece mais as
desigualdades sociais ou regionais deste País do que
o Presidente Lula. Não, não tem. Ele conhece, sabe
diagnosticar, sabe do que o povo brasileiro está necessitando. Entretanto, Senador Paulo Paim, do discurso
à prática há uma diferença muito grande.
Eu, que fui prefeito por dez anos, sei da responsabilidade que temos quando falamos em fazer algo,
quando nos comprometemos com a realização, com
alguma coisa de interesse do povo e que na hora de
materializar esse discurso, essa promessa, aí é que
o carro pega. O Presidente Lula sabe que R$90,00 de
Bolsa-Família é esmola. O Presidente Lula sabe que
o salário de R$350,00 é esmola, não recompensa a
luta do trabalhador no dia-a-dia. Não dá para pagar a
condução, a escola de seus ﬁlhos, o aluguel da sua
casa, a energia, a água. Não dá!
Mas, veja bem, Senador Paulo Paim: há doze
anos, o salário mínimo, se não me engano, devia ser
entre R$50 a R$60,00 e o litro de leite era R$0,50.
Hoje, o salário mínimo é R$350,00 e o litro de leite é
R$0,30 para o produtor. Há um descompasso muito
grande. O brasileiro talvez não saiba que o leite de
uma vaca não é só capim, não é só remédio, não é
só vacina, não é só mão-de-obra. O leite de uma vaca
implica gasto em óleo diesel do trator que gradeia a
terra, do trator que joga a semente do capim, do trator
que tem de acertar a estrada de acesso. O óleo diesel, há doze anos, era um terço do preço que é hoje,
Senador Paulo Paim. Então, olha o descompasso do
que produz, do que teve um salário aumentado para
R$ 350,00, mas que não dá para viver, continua sendo
esmola, e olha o homem que produz, que está cada
vez mais achatado, cada vez sofrendo mais e entrando
na linha da miséria.
Eu queria que a comemoração dessa coalização
do PMDB com o PT não fosse somente em cima do
interesse de políticos brasileiros. Precisava que essa
coalização fosse também de interesse do povo brasileiro. Precisava que o Presidente Lula desse um murro na mesa e chamasse os seus assessores, os seus
Ministros mais chegados e dissesse a eles do jeito
que tem falado: “O Brasil precisa crescer! Nós vamos
crescer 5%”. Mas que tomasse as providências para
que isso aconteça.
Um País que hoje se dá ao luxo de importar, um
País que despreza a exportação, um País que man-
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tém o dólar a R$2,00, não permitindo que as pessoas
exportem seus produtos e fazendo com que a China,
que antes só exportava para o nosso País bugigangas,
hoje já comece a exportar até material de construção,
para que as pessoas possam construir suas casas?
O Governo lança um projeto habitacional, aplaudido
por nós, porque é necessário, e vem a China vender
torneira, piso, material de construção de uma maneira
geral. Isso é uma vergonha! E o nacionalismo do PT? E
o nacionalismo da Esquerda que sempre brigou, dizendo que o petróleo era nosso? Cadê? E o nacionalismo
que defende tanto a Petrobras? Por que a Petrobras
não pratica o preço de um óleo diesel mais barato?
Há condições, Senador Paulo Paim: o óleo diesel de
trator para o homem do interior.
Por que o Governo não enxerga que não tem
condições de o cidadão brasileiro produzir um saco
de arroz por R$12,00? Doze reais não é dinheiro para
produzir um saco de arroz. Será que não tem um Ministro que diga ao Presidente: tem alguma coisa errada,
chefe. Não dá para continuar assim.
Estou falando isso, Senador Paulo Paim, porque
quem viu a Rede Globo, anteontem, observou que
uma notícia dava conta de que a terceira fábrica da
Azaléia, agora no Estado de Sergipe, estava sendo
fechada, segundo declarações do diretor da empresa:
“Não temos condições de vender no mercado interno
e nem de exportar, ou seja, não temos preço.” E deu
mais uma notícia: “Já fechamos duas no Rio Grande
do Sul” – seu Estado, Senador Paulo Paim –, “pelos
mesmos motivos, pelas mesmas razões. Não temos
condições de produzir, não temos condições de vender
para o exterior, não temos competitividade.”
E o Governo não enxerga isso? A falta de competitividade é o quê? É falta de preço para o homem
do campo; é falta de preço, sobretudo, para a agropecuária; é falta de preço para os produtos que vêm dos
nossos agricultores; é falta de preço para os nossos
industriais. Não há preço para se colocar calçados no
exterior; não há preço para se colocar vestuário no
exterior.
No Espírito Santo, um cidadão que foi senador
recentemente está montando uma fábrica na China
para confeccionar roupa e mandar para cá. Eu vi outro
dia empresários capixabas chegando da China com
um navio lotado de material de construção para aplicar aqui no Brasil. Não seria melhor que a coalizão do
PMDB e do PT fosse no sentido de reabrir a fábrica
da Azaléia?
Será que o Ministro Furlan, homem brilhante,
capaz, ou o Presidente do Banco Central, homem de
experiência internacional, não tem condições de alertar
o Presidente Lula para o que está acontecendo com
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o País? E agora a tropa de choque do Governo reforçada com a unidade do PMDB, para quê? Será que
vão votar aqui para aumentar a contribuição dos velhinhos aposentados da Seguridade Social? Será que é
essa a reforma que vem aí? Eu não acredito, Senador
Paulo Paim, que a Ministra Roussef, que o Furlan, que
o Presidente do Banco Central, que são experientes,
não tenham juízo para alertar o Presidente Lula, que
tem o direito de não conhecer nada, até porque nunca
administrou nada, porque não sabe implementar aquilo
que se chama administração.
Lembro, Senador Paim, de ir a um jantar com o
Presidente na casa do ex-Ministro Amir Lando. Lá o
Presidente disse: acabei de criar uma linha de crédito
no BNDES para os exportadores que quiserem criar
fomento no exterior para distribuir seus produtos. Muitas
vezes esses produtos são vendidos lá fora por R$10,
digamos, e, de tarde, chegam ao supermercado por
R$50. Que eles possam vender pelo menos por R$20.
Nós vamos dobrar as nossas exportações com o mesmo material exportado apenas com essa medida.
E eu falava assim: que homem inteligente, que
Presidente inteligente! Isso é uma verdade. Essa linha
de crédito era a custo zero para o exportador.
Senador Paulo Paim, eu ﬁquei feliz com aquilo.
Um mês depois, conversei com um empresário
do Espírito Santo que produz desde o algodão até o
vestuário e que já estava montando um depósito para
distribuir seus produtos em Miami, nos Estados Unidos. Expliquei para ele aquilo que o Presidente havia
falado em nossa Bancada. Esse cidadão ﬁcou contente. Peguei esse cidadão e levei-o ao BNDES. O Presidente era o Carlos Lessa. Ele falou: Senador, não
sei disso. O Presidente está ﬁcando doido. Eu falei:
Não é possível! Ele chamou um diretor e perguntoulhe: você sabe? Resposta:não. Chamou outro diretor:
você sabe? Resposta: não. Chamou outro diretor: você
sabe? Resposta: não. Ninguém sabia.
Eu voltei com uma cara-de-pau danada. Levei o
cidadão para o aeroporto e mandei-o de volta.
Encontrei com o Presidente Lula, em uma solenidade, em outra ocasião:
– Presidente, Vossa Excelência falou isso.
Eu fui lá. Não deu certo. Não tinha nada. Não
era verdade.
Sua Excelência disse:
– Ah! o Lessa, o Lessa tem me prejudicado muito. Mas estou trocando agora. Deixe
o novo entrar e você verá como vai funcionar.
Espere-o tomar posse e quinze dias depois
procure o novo Presidente.
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Assumiu o Presidente do BNDES, Ministro Mantega.
Deixei passar uns dois meses. Outro empresário
havia me procurado, dizendo que queria, pois achava
a idéia maravilhosa.
Fui novamente ao BNDES, contei toda a história,
inclusive a parte em que o Presidente Lessa dissera
que o Presidente estava doido e que lá não tinha isso.
Contei tudo ao novo Presidente do BNDES. E a história foi a mesma.
Ele falou: Eu também acho que ele está doido,
porque isso, aqui, não tem.
Chamou um diretor. Resposta: – Não tem.
Chamou outro diretor. Resposta: – Não tem.
Aí eu cheguei à conclusão, Senador Paim: ouviu alguém falar; deve ter encomendado o projeto a
alguém que não o fez; não tem agenda, não anotou;
não aconteceu nada e está vendendo como se estivesse acontecido.
Todo dia se fala numa linha de crédito na Caixa
Econômica. O cidadão vai lá para pegar o dinheiro e
não tem, não é verdade, não existe o dinheiro. É só
para “a”, é só para “b”, é só para “c”.
O Brasil não suporta mais isso, Senador Paim.
Os Ministros têm que ter juízo.
O Ministro do Exército Brasileiro tem que dizer
ao Presidente da República o que está acontecendo
na Amazônia. Pretendo proferir na próxima semana
um discurso sobre o que está acontecendo na Amazônia, sobre o entreguismo que vem acontece neste
País, em toda a nossa fronteira – e não é de agora do
Governo Lula. Foi muito pior nos governos anteriores.
Todo local onde há uma riqueza está sendo transformado em terra indígena, para que não se explore a
nossa riqueza e para que seja amanhã entregue aos
estrangeiros!
Nós temos uma Amazônia que representa 61%
do território nacional, nós temos uma Amazônia que
não tem onde colocar tanta riqueza. Estou coletando
declarações de presidentes, reis, primeiros-ministros
e jornalistas do exterior que não admitem que a Amazônia seja nossa, que demonstram que não querem
que ocupemos a Amazônia. E nós brasileiros, irresponsavelmente, insistimos em uma política, que começou
no Governo Collor e vem, até hoje, de entregarmos o
nosso País ao capital estrangeiro. Temos de dar um
basta nisso.
Espero que essa coalizão do PMDB com os demais Partidos como PTB e PT venha ao encontro do
interesse nacional. Chega de políticos cuidarem apenas dos seus interesses ou olharem somente para as
suas barrigas, não se preocupando com os pobres e
miseráveis deste País. Temos que ter juízo, tomar ver-
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gonha na cara e mudar essa política, porque o País
precisa de um salário mínimo como o que o Senador
Paulo Paim prega, que é o desejo de todo homem de
bem deste País.
Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, como Líder, ao Senador Marcelo
Crivella por cinco minutos e, em seguida, à Senadora
Lúcia Vânia, que está inscrita.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão o orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, vim à tribuna apenas para comemorar o Dia do Evangélico. Hoje, no Distrito Federal, é comemorado o Dia do Evangélico. Presto uma
homenagem a todos evangélicos deste País, os quais
têm dado uma contribuição tão bonita, tão rica para
a construção de uma Nação, de uma sociedade mais
justa.
Nasci católico, mas ainda bem jovem conheci a
Igreja Metodista, onde aprendi a Bíblia e se cumpriu
em mim um verso do livro Provérbios que diz: “Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda
quando for velho, não se desviará dele”.
Trilho esse caminhão já há mais de 40 anos e a
mesma coisa que entendia ao ler as escrituras quando
menino é o que entendo hoje. Dessa maneira, como
Líder do PRB, presto esta homenagem, no Dia do
Evangélico, a todos que amam o Evangelho, amam
as palavras de Cristo descritas por Mateus, Marcos,
Lucas e João, que transcendem o tempo, mostrando
o caminho. Eu diria: o melhor remédio para a alma
humana é ler aquelas palavras que vieram do Médico
dos médicos, mas não só a palavra, a descrição do
seu sacrifício, do seu amor, das suas profecias que
nos alertam para a chegada do ﬁnal dos tempos. Ele
dizia que a ciência se multiplicaria e que o amor de
quase todos esfriaria. Talvez não haja na Bíblia profecias mais claras, com evidências mais fortes do que
essas. Temos visto que o amor tem se esfriado em
quase todos os continentes e que também a ciência
tem se multiplicado de forma surpreendente.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, senhores
telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da
Rádio Senado, ﬁca aqui a homenagem, a lembrança,
eu diria, o tributo do Partido Republicano Brasileiro,
o meu Partido, a todos os evangélicos do Brasil. Que
Deus os abençoe.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Marcelo Crivella, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. João Batista Motta.
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O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Anuncio a presença de um assíduo espectador
da TV Senado, Sr. Joseval da Silva, que veio de Una,
na Bahia, próximo a Porto Seguro.
O Sr. Joseval admira tanto os trabalhos desta
Casa a ponto de vir aqui nos visitar.
Meus parabéns e o meu abraço, Sr. Joseval da
Silva.
Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia, que
falará como oradora inscrita.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar o
meu pronunciamento, gostaria de fazer referência à
emancipação do Município de Nova Glória, do meu
Estado, Goiás, que completa hoje 48 anos. Aproveito
este momento para cumprimentar toda a comunidade
de Nova América, seus Vereadores, na pessoa de Kleiber Júnior, o Prefeito e a primeira dama. Enﬁm, todos
os que têm, ao longo do tempo, ajudado a construir um
Município ordeiro e desenvolvido, como é o de Nova
América, no Estado de Goiás.
Sr. Presidente, externo desta tribuna a minha
satisfação em ver ser comemorado hoje, quinta-feira,
durante uma sessão do Congresso Nacional, o Dia
Internacional pela Eliminação da Violência Contra a
Mulher.
Nessa ocasião, a Ministra Nilcéia Freire, Secretária Especial de Política para as Mulheres, pediu aos
Parlamentares, no momento em que estamos decidindo o Orçamento da União do próximo ano, que não se
esquecessem de destinar recursos para que seja feito
um monitoramento, um acompanhamento, do cumprimento da Lei Maria da Penha, votada nesta Casa.
O projeto que tratou da questão da violência doméstica e familiar contra a mulher foi aprovado ainda
este ano, nesta Casa, e sancionado pelo Presidente
da República.
Tive a honra, como Senadora, de relatar esse
projeto, que é um instrumento importante para a sociedade. E é bom lembrar, principalmente no dia de
hoje, a sua importância, porque ainda continuamos a
ter um número expressivo de mulheres sendo violentadas dentro de casa ou mesmo no trabalho.
O referido projeto foi abordado nessa sessão
especial e mereceu, como disse aqui, ênfase de todos os Senadores presentes, que destacaram a importância para a sociedade brasileira de dispormos
de um dos instrumentos mais modernos para coibir
essa violência.
Considero fundamental o que foi dito hoje, uma
vez que o nosso País ainda enfrenta um quadro vergonhoso em relação à situação das mulheres. Para
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enfrentá-lo, agora contamos com a Lei Maria da Penha, mas precisamos também do estabelecimento de
políticas públicas nas áreas de educação, saúde e,
também, na área de assistência social.
Isso adquire maior signiﬁcância na medida em
que temos a consciência de que as mulheres envolvidas na exploração sexual passam por uma violência
que não se restringe à agressão física. O aspecto emocional e moral deve ser levado igualmente em consideração. Por esse motivo, uma ação do Governo e da
sociedade requer um prévio escopo reﬂexivo que não
privilegie apenas a repressão ao agressor, mas que,
sobretudo, se destine a amparar as suas vítimas. Em
absoluto, elas podem ser entregues ao julgamento
preconceituoso da sociedade, desassistidas, doentes
e sem acesso à educação e ao trabalho.
Nesse sentido, o papel do Senado torna-se sempre relevante. A cada projeto de lei que conseguimos
aprovar, garantimos mais um passo para a conquista
de uma cidadania sem medo e sem coerções para as
mulheres de hoje e para as que ainda estão por vir.
Finalizo o meu pronunciamento, parabenizando
a Senadora Serys Slhessarenko, que presidiu a Comissão Temporária do Ano Internacional da Mulher
Latino-americana e Caribenha, encerrada em março
e que também responde pelo Conselho do Prêmio
Mulher Cidadã Bertha Lutz.
Neste momento, homenageio todas as mulheres
que foram hoje reverenciadas como mulheres-exemplo neste País.
Portanto, é um dia muito especial para destacar
a luta da mulher, as suas conquistas, os seus desejos,
as suas aspirações e, essencialmente, é um dia para
traduzir aquilo que uma sociedade moderna, justa e
igualitária deseja de todas as pessoas que aqui estão,
ajudando a construir este novo momento.
É preciso que a sociedade eleve seu olhar para
essa questão a ﬁm de que a enfrentemos com determinação e a ﬁm de que as futuras gerações não tenham
que enfrentar a situação como grande parte das mulheres brasileiras tem enfrentado atualmente.
Eventos dessa natureza engrandecem o Senado e dão motivação aos Parlamentares desta Casa
para continuarem essa luta nossa, envolvendo todas
as mulheres brasileiras, para a conquista de sua cidadania plena e pelos seus direitos de igualdade e
respeito integral.
Meus cumprimentos ao Presidente do Congresso
Nacional, Senador Renan Calheiros, e a todos aqueles
que hoje puderam comparecer a essa sessão solene
para homenagear ou alertar a sociedade para a exploração e a violência contra as mulheres. Os meus cumprimentos a todas as mulheres e o meu respeito a todas
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aquelas que tiveram a coragem de denunciar os maus
tratos e que muito colaboraram para que tivéssemos
sucesso na aprovação da Lei Maria da Penha.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Usará da palavra agora o Senador Paulo Paim,
que falará como orador inscrito, por dez minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Motta, que preside a sessão, Senadora Lúcia,
quem estiver assistindo à TV Senado neste momento vai entender que havíamos combinado de falar do
mesmo assunto.
Na verdade, hoje pela manhã, eu queria ter participado na sessão do Congresso para fazer um pronunciamento, não em defesa, mas lembrando da importância do Dia de Combate à Violência Contra a Mulher.
Como eu estava presidindo uma audiência pública de
que participaram representantes das centrais sindicais
e confederações deste País, discutindo fator previdenciário, política de recuperação dos benefícios, do salário
mínimo e dos aposentados e a contribuição assistencial, não pude estar presente. Por isso, Sr. Presidente,
faço meu pronunciamento neste momento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último
dia 25 de novembro, lembramos o Dia Internacional da
Não-Violência Contra a Mulher, deﬁnido no I Encontro
Feminista Latino-Americano e do Caribe, realizado em
1981, em Bogotá, na Colômbia.
A data foi escolhida para lembrar as irmãs Mirabal, assassinadas pela ditadura de Leônidas Trujillo,
na República Dominicana. O movimento avançou até o
reconhecimento da data pelas Nações Unidas (ONU)
como Dia Internacional pela Eliminação da Violência
contra a Mulher.
Sr. Presidente João Batista Motta, este, para
mim, não é apenas um dia, mas é mais um dia para
lembrar, protestar e mobilizar a sociedade contra a
violência à mulher.
Recente Pesquisa Ibope/Instituto Patrícia Galvão
2006 aponta a percepção da sociedade sobre a violência contra a mulher. De 2004 a 2006, aumentou o
nível de preocupação com a violência doméstica em
todas as regiões do País, menos no Norte e CentroOeste, que já têm um patamar altíssimo, 62%. Nas regiões Sudeste e Sul, o nível de preocupação cresceu
de 43%, em 2004, para 56%, em 2006.
Sr. Presidente, não posso deixar de fazer referência à força e à capacidade de superação das mulheres,
que, apesar de tudo, permanecem crescendo e ocupando legitimamente espaços na sociedade.
A determinação de luta que a história registra em
torno delas pela sobrevivência, batalhas travadas dia
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após dia, com uma garra e uma energia sem comparativos, é realmente de uma grandeza insuperável.
A sociedade patriarcal brasileira sempre delegou
poderes extremos ao homem, exigindo das mulheres
a dedicação ao lar e aos afazeres domésticos. Para
mudar esse quadro, foi necessária muita luta, e o espaço foi sendo conquistado lentamente. As mulheres,
cheias de vida e de força, foram libertando suas vozes
para que o mundo tivesse consciência da sua presença e da importância delas no contexto social, político
e econômico.
Senadora Heloísa Helena, é sempre uma alegria,
quando vou falar das mulheres brasileiras, ver V. Exª
neste plenário.
Elas foram ampliando seus espaços, Senadora
Heloísa Helena, conquistando a condição de cidadãs
plenas de direito. Em 1932, alcançaram o direito ao
voto; em 1934, acontece a primeira eleição em que as
mulheres podem efetivamente votar e ser votadas, e
é eleita a Deputada Antonieta de Barros, mulher que
acreditava na busca da independência feminina conquistada por meio do estudo, a primeira mulher negra
a exercer um cargo público no Brasil.
Senadora Heloísa Helena, estou na metade do
pronunciamento, mas é com satisfação que estou solicitando o aparte a V. Exª.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – De fato,
como hoje é o Dia do Evangélico, farei uma saudação
daqui a pouco. V. Exª estava falando sobre mulheres. Há
uma grata coincidência, Senador Paulo Paim, porque
estou vindo de Pirassununga, no interior de São Paulo,
onde assisti a uma atividade da Aeronáutica brasileira,
do Ministério da Defesa. Senador João Batista Motta, existem muitas pioneiras nas Forças Armadas do
Brasil, muitas mulheres que já estão na carreira. Hoje,
realizou-se a primeira formatura de mulheres “pilotas”
de aviões da Aeronáutica Brasileira. São onze praticamente meninas, negras e brancas, de várias classes
sociais. Digo que são meninas porque temos ﬁlhos
nessa idade. Têm entre 21 e 24 anos. Foi um momento muito bonito. Estavam presentes várias Deputadas,
assessores parlamentares, além do Ministro da Defesa
e do Comandante da Aeronáutica. Foi uma festa muito bonita. Os familiares estavam felizes, e as meninas
que se formaram também, com certeza. É a primeira
vez, na História do Brasil! Veja como estávamos atrasados. Pioneiras em outras atividades foram abrindo
caminhos para elas, sem dúvida. Hoje, foi a formatura
das primeiras mulheres que pilotarão os aviões da Aeronáutica Brasileira, talvez na maravilhosa Esquadrilha
da Fumaça. Esperamos nós que nunca estejam em um
combate aéreo. São mulheres qualiﬁcadas, disciplinadas, competentes e vão exercer uma missão preciosa
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e especial. Foi excelente que V. Exª estivesse falando
sobre isso para que pudéssemos, de alguma forma,
homenagear a Aeronáutica Brasileira e as famílias, os
professores e essas mulheres maravilhosas que honram
todas as mulheres do Brasil. Agradeço a V. Exª. Desculpe-me por interrompê-lo em seu pronunciamento.
Foi providencial, digamos assim, que V. Exª estivesse
falando sobre as mulheres brasileiras.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Heloísa Helena, ﬁquei muito feliz com seu aparte. Como
eu não tenho o conhecimento que V. Exª tem, eu posso
errar – se acontecer, espero que V. Exª me corrija aqui
–, mas acho que V. Exª foi a primeira mulher candidata
a Presidente da República neste País.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – É verdade.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Então,
quero render minhas homenagens a V. Exª pela campanha, pela forma com que atuou e pelo respeito que
todo o povo brasileiro tem por V. Exª. É um momento
muito bonito. Por isso, ﬁquei feliz pelo aparte de V. Exª,
mais do que nunca.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Muito
obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Seu aparte
vem ao encontro do que eu estava dizendo. A luta prossegue. As mulheres avançam e se fazem vencedoras
em inúmeras áreas, baseadas na legítima defesa da
sua história, combatendo casos de assassinatos de
mulheres por homens neste País.
Dizia eu e volto ao tem: elas buscam também o
direito de decidir sobre quando e quantos ﬁlhos ter e
galgam da presença de apenas 25 mulheres na Assembléia Nacional Constituinte, de que ﬁz parte, em
1988, à garantia de uma cota de 30% para as mulheres candidatas nos Partidos políticos.
Chega o tempo de novos pactos legais. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, criado em 1985,
e os Conselhos Estaduais e Municipais expressam o
reconhecimento, por parte do Estado, da discriminação
sofrida pelas mulheres e da necessidade de formular
políticas públicas para alterar esse quadro. A promulgação da nova Constituição Federal de 1988 garante
a igualdade entre homens e mulheres na sociedade
e na família.
As eleições de 2002 no Brasil também são signiﬁcativas para as mulheres: 42 Deputadas Federais
são eleitas, um crescimento de 45% em relação às
eleições de 1998, quando apenas 29 Deputadas haviam sido eleitas.
A criação da Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres também foi um avanço. Ela foi criada no
primeiro dia do Governo do Presidente Lula para de-
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senvolver ações conjuntas com todos os Ministérios e
Secretarias Especiais, tendo como desaﬁo a incorporação das especialidades das mulheres nas políticas
públicas e o estabelecimento das condições necessárias para a sua plena cidadania.
Sr. Presidente, dentro desse quadro histórico,
quero inserir dados da pesquisa do IBGE com o título
“O Trabalho da Mulher Principal Responsável no Domicílio”, divulgada no último mês de outubro, demonstrando, em primeiro plano, que elas são quase 30% do
total de mulheres que trabalham no País.
A pesquisa revela ainda que mulheres chefes de
família são mais velhas do que a média da população
feminina ocupada, estudam menos, enfrentam jornada
de trabalho mais longa e ocupam empregos mais precários, com maior nível de informalidade também.
Três em cada dez mulheres que trabalham cheﬁam suas famílias. Esse número cresceu de 28,7%,
em 2002, para os atuais 29,6%.
Metade das mulheres que cheﬁam famílias moram
sozinhas com os ﬁlhos. Outras 24,4% são casadas e
17,5% moram sozinhas.
A maioria delas têm 40 anos ou mais (62,9%).
A idade média das chefes de família é de 43,5 anos,
quase nove anos a mais do que a média atual das
mulheres ocupadas.
O tempo de estudo das chefes de família é de
8,7% anos, o que equivale ao ensino médio incompleto, enquanto que as trabalhadoras em geral alcançam
11 anos ou mais de estudo.
Uma em cada cinco chefes de família trabalha
como empregada doméstica. Em pesquisa anterior, o
IBGE mostrou que dois terços das vagas de domésticas
são informais; 10,3% trabalham sem carteira; 19,5%,
como autônomas, e 21,9%, como domésticas.
As chefes de família recebem, em média, 11,6%
a mais que as trabalhadoras que não cheﬁam família.
Entre todas as trabalhadoras que são chefes de família,
quase 80% recebem no máximo três salários mínimos,
o equivalente a R$1.050,00. A renda média dessas trabalhadoras é de R$927,10, acima dos R$830,87 dos
trabalhadores em geral.
Sr. Presidente, apesar de a maior parte das mulheres ocupadas e principais responsáveis pelo sustento do domicílio enfrentarem condições de acesso
ao mercado de trabalho precárias, existe um percentual signiﬁcativo de mulheres que moram sozinhas e
estão inseridas em postos de trabalhos formais, com
rendimento e grau de escolaridade maior, contribuindo
assim para elevar a renda das chefes de família.
Fiz questão de mostrar a ﬁbra e a raça dessas
mulheres que administram sozinhas os ﬁlhos; enﬁm,
são as verdadeiras chefes de família.
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O que temos diante de nós, Sr. Presidente, é
uma mudança sócio-cultural, associada a questões
demográﬁcas.
Segundo análise do IBGE, as mulheres estão
conseguindo conciliar melhor o casamento com os
ﬁlhos e com as atividades voltadas ao mercado de
trabalho. Além disso, a queda na fecundidade facilita
o ingresso da mulher no mercado de trabalho, conforme o IBGE.
O IBGE destaca ainda que a maior presença de
trabalhadores dos grupos etários mais altos responsáveis pelo lar é explicada pela própria tendência de
envelhecimento da população feminina ocupada.
Estudos mostram que as mulheres têm uma
expectativa de vida mais alta que os homens. Mas a
pesquisa deixa clara também a desigualdade entre
homens e mulheres. Nas casas cheﬁadas por eles, a
renda média domiciliar do trabalho é de R$2.116,20,
caindo para R$1.503,99 nos lares comandados pelas
mulheres, o que equivale a um preconceito, a uma
discriminação.
Quando eu dizia que as mulheres são realmente
incríveis, Sr. Presidente, nada aﬁrmei além da verdade.
Aí estão os dados que comprovam os espaços sendo
conquistados dia a dia com muita batalha. Elas afastam as pedras, derrubam os muros, avançam sobre os
espinhos e surgem ainda mais determinadas após tais
enfrentamentos. Elas estão perseguindo seus ideais!
Cabe a nós, companheiros, colegas de trabalho, pais,
ﬁlhos, amigos, demonstrar o devido respeito por essas
guerreiras por sua luta e nos juntarmos a elas, aprender
a compartilhar o espaço com igualdade, reconhecer a
necessidade de mudanças e colocá-las em prática.
Às mulheres eu só posso dizer: parabéns pela
garra, pela tenacidade! Insistam e, caso se sintam desanimadas, olhem para trás e vejam o quanto já avançaram, o quanto ultrapassaram obstáculos, quantos
obstáculos foram derrubados. Certamente, coragem
não há de lhes faltar.
Quero encerrar, Sr. Presidente, dizendo que ﬁz
este pronunciamento hoje para lembrar a todos a importância da presença da mulher em nossa sociedade e no mundo. Entendo que todos os dias são dias
de homenagear as mulheres. Se os índices apontam
a gravidade da violência contra elas, temos esperança no avanço do combate à impunidade, na força da
denúncia, na força da coragem, na força do cumprimento da lei.
Homem que agride mulher agride a vida, a natureza. Não respeita a si mesmo, não merece ser respeitado por ninguém. Fico com o poeta que diz: “Em
mulher não se bate nem com uma ﬂor”.
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Aproveitando a fala da Senadora Lúcia Vânia,
quero dizer que, como Relator da Comissão de Direitos
Humanos e acatando o pedido das Senadoras Heloísa
Helena e Patrícia Saboya Gomes e de tantas outras
Senadoras e Deputadas, o nosso relatório – Senador
Cristovam, V. Exª foi fundamental também –destinou
R$250 milhões, com o aval de ambas as Senadoras,
o Senador Motta também ajudou, a Senadora Heloísa Helena trabalhou, a Senadora Patrícia conversou
muito conosco, no sentido de fortalecer a Comissão
para que tenhamos mais investimentos na luta contra
a violência em relação às mulheres.
Há um debate na sociedade para que a mulher
se aposente com a mesma idade do homem. Continuo
advogando que a mulher tenha direito a se aposentar
cinco anos antes do homem, por tudo aquilo que denunciamos que ocorre com ela, pela sua responsabilidade para com o conjunto da família, pela forma como
trabalha em casa, em sua atividade, aqui no Congresso
Nacional, enﬁm. Eu poderia relatar inúmeros fatos.
Quero dizer que dei parecer favorável ao projeto
da Senadora Patrícia Saboya Gomes, que amplia a
licença maternidade para seis meses.
Também quero dizer que não só votei a favor da
Emenda Constitucional da Senadora Heloisa Helena
em relação às creches para as crianças, como também apresentei emenda para que, na área privada,
também tenhamos creches para crianças de zero a
seis anos.
Sr. Presidente, vou terminar.
Quero reaﬁrmar aqui todo o nosso apoio à luta
das mulheres, essa luta bonita que elas vêm empreendendo ao longo de suas vidas. Estou ciente de que
se trata de uma questão de justiça e de respeito para
com todas as mulheres.
Termino dizendo que esta homenagem é para
você mulher. Você mulher bisavó, você mulher avó ou
você mulher neta. Você mulher mãe ou você mulher
ﬁlha. Você mulher tia ou você mulher sobrinha, prima,
simplesmente amiga ou simplesmente desconhecida.
A você mulher nossa companheira de todas as horas
e a você mulher que passa anônima pelas ruas. Você
mulher sogra, você mulher que está sozinha ou não.
Você mulher idosa, você mulher menina, você mulher
adolescente. Você mulher negra, você mulher branca,
você mulher índia. Você mulher que eu conheço ou
que eu não conheço. Não importa. Esta homenagem
é simplesmente para você. Para você, você mulher.
Você merece.
Concluo, Sr. Presidente, bem no momento em que
chega a Senadora Patrícia Saboya Gomes, de quem já
ﬁz a devida citação a respeito do trabalho desenvolvido juntamente com a Senadora Heloísa Helena nesta
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Casa, principalmente pela luta de ambas para que o
Senador Cristovam Buarque e eu, como Relator, aprovássemos aqueles R$250 milhões para que a Comissão de Direitos Humanos possa implementar a luta em
defesa das mulheres, ou seja, contra a violência.
A Srª Patrícia Saboya Gomes (Bloco/PSB – CE)
– V. Exª me permite um breve aparte, Senador Paulo
Paim?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com a
maior alegria, Senadora Patrícia Saboya Gomes.
A Srª Patrícia Saboya Gomes (Bloco/PSB –
CE) – Eu estava vindo de meu gabinete há pouco e
acompanhava o pronunciamento de V. Exª. A Senadora
Heloísa Helena me complementou. Agradeço as palavras de V. Exª, tão gentis como sempre. V. Exª tem se
tornado não apenas um colega de trabalho, mas, se
V. Exª me permite, um amigo por quem tenho grande
estima. V. Exª tem sido parceiro de todos os momentos: dos momentos difíceis, dos momentos de alegria,
alguns de derrota ou de tristeza, que fazem parte da
nossa luta, da nossa vida, da democracia. Agradeço
também, em nome de nossas crianças e adolescentes, o interesse, a sensibilidade, o carinho com que
tem tratado todos os assuntos referentes à criança e
ao adolescente e também às questões especíﬁcas da
mulher. V. Exª tem desempenhado um papel fundamental, principalmente onde dividimos esse trabalho, que é
na Comissão de Assuntos Sociais. No que diz respeito
à mulher, foi fundamental a presença de V. Exª, sua
voz, naquele momento tão precioso para cada uma de
nós. Foi sua sensibilidade que tornou esse momento
possível. Portanto, agradeço mais uma vez a V. Exª,
que conta aqui com uma companheira, uma pessoa
que lhe admira cada vez mais pelo seu trabalho, e,
acima de tudo, por aquilo que falta hoje na política,
que é a paixão, a dedicação de coração a fatos tão
importantes do País. V. Exª traz isso de forma tão clara e tão transparente que só nos faz emocionar, e nos
emociona cada dia mais. Essas são minhas palavras
de muita gratidão pelo seu carinho, pelo seu mandato,
por tudo que tem feito. Muito obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Patrícia, eu estava concluindo quando V. Exª chegou ao
plenário. E V. Exª insiste em dizer: “Não me chame de
senhora”. Aprendi muito no convívio com as Senadoras.
Nesta Casa, há um número menor de Parlamentares.
Na Câmara, onde ﬁquei por quatro mandatos, convivi
com 513 Deputados. Nesse convívio, nessa parceria,
no companheirismo, aprendi muito. Posso dizer a V.
Exª, com enorme respeito, que no convívio com as
Senadoras aprendi e cresci muito. Acredito que sou
um cidadão bem melhor do que era quando cheguei
ao Senado pelo convívio aqui simbolizado pelas Se-
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nadoras Heloísa Helena e Patrícia Saboya Gomes.
Muito obrigado pela oportunidade que tive de conviver com V. Exª. Queira Deus que possamos trabalhar
muitos e muitos anos em causas que são de todo o
povo brasileiro.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no último dia 25 de Novembro lembramos
o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher,
deﬁnido no I Encontro Feminista Latino-Americano e do
Caribe, realizado em 1981, em Bogotá, na Colômbia.
data foi escolhida para lembrar as irmãs Mirabal,
assassinadas pela ditadura de Leônidas Trujillo na República Dominicana.
O movimento avançou até o reconhecimento da
data pelas Nações Unidas(ONU) como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher.
Sr. Presidente, esse é “um dia para lembrar, protestar e mobilizar contra a violência à mulher.”
Pesquisa Ibope – Instituto Patrícia Galvão 2006
– aponta a percepção da sociedade sobre a violência
contra a mulher.
De 2004 a 2006 aumentou o nível de preocupação com a violência doméstica em todas as regiões
do país, menos no Norte e Centro-Oeste, que já têm
o patamar alto(62%).
Nas regiões Sudeste e Sul o nível de preocupação
cresceu de 43% em 2004, para 56% em 2006.
Eu não posso deixar de fazer referência à força, e à capacidade de superação das mulheres que,
apesar de tudo, permanecem crescendo e ocupando
espaços na sociedade.
A determinação de luta que a história registra
em torno delas pela sobrevivência, batalhas travadas dia após dia com uma garra e uma energia sem
comparativos. Elas são realmente seres humanos de
grandeza insuperável.
A sociedade patriarcal brasileira sempre delegou
poderes extremos ao homem, exigindo das mulheres
a dedicação ao lar e aos afazeres domésticos.
Para mudar este quadro foi necessária muita luta,
o espaço foi conquistado lentamente. Mulheres cheias
de vida e de força de vontade foram libertando suas
vozes para que o mundo se conscientizasse da presença e da importância delas no contexto social.
Elas foram ampliando seu espaço e conquistaram
a condição de cidadãs plenas de direitos. Em 1932 alcançam o direito ao voto. Em 1934 acontece a 1ª eleição em que as mulheres podem efetivamente votar e
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ser votadas. É eleita a deputada Antonieta de Barros,
uma mulher que acreditava na busca da independência
feminina conquistada por meio do estudo. A 1ª mulher
negra a exercer um cargo político no Brasil.
A luta prossegue e as mulheres se fazem vencedoras na rejeição das alegações baseadas na legítima
defesa da honra masculina, em casos de assassinatos
de mulheres.
Buscam também o direito de decidir sobre quando
e quantos ﬁlhos ter, e galgam da presença de apenas
25 mulheres na Assembléia Nacional Constituinte de
1988 à garantia da quota mínima de 30% para as candidaturas de mulheres.
Chega o tempo de novas institucionalidades e
novos pactos legais. O Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, criado em 1985, e os Conselhos Estaduais
e Municipais expressam o reconhecimento, por parte
do Estado, da discriminação sofrida pelas mulheres
e da necessidade de formular políticas públicas para
alterar o quadro que se apresentava.
A promulgação da nova Constituição Federal, em
1988, garante a igualdade entre homens e mulheres
na sociedade e na família.
As eleições de 2002 no Brasil também são signiﬁcativas para as mulheres; 42 deputadas federais são
eleitas, um crescimento de 45% em relação às eleições
de 1988, quando 29 deputadas haviam sido eleitas.
A criação da Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres também foi um avanço. A Secretaria foi
criada no primeiro dia do governo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, para desenvolver ações conjuntas com todos os Ministérios e Secretarias Especiais,
tendo como desaﬁo a incorporação das especiﬁcidades das mulheres nas políticas públicas e o estabelecimento das condições necessárias para a sua plena
cidadania.
Sr. Presidente, dentro deste quadro histórico,
quero inserir dados da pesquisa IBGE “O trabalho da
mulher principal responsável no domicílio” divulgada
no último mês de outubro, que demonstra em primeiro
plano que, elas são quase 30% do total de mulheres
que trabalham no País.
A pesquisa revela que mulheres chefes de família
são mais velhas do que a média da população feminina ocupada, estudam menos, enfrentam jornada de
trabalho mais longa e ocupam empregos mais precários, com maior nível de informalidade.
Três em cada 10 mulheres que trabalham cheﬁam suas famílias. Este número cresceu de 28,7% em
2002 para atuais 29,6%.
Metade das mulheres que cheﬁam famílias moram
sozinhas com os ﬁlhos. Outras 24,4% são casadas e
17,5% moram sozinhas.
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A maioria delas tem 40 anos ou mais (62,9%) do
total. A idade média das chefes de família é de 43,5
anos, quase nove anos a mais que a média do total
de mulheres ocupadas.
O tempo de estudo das chefes de família é de
8,7 anos, o que equivale ao ensino médio incompleto,
enquanto que as trabalhadoras em geral alcançam 11
anos ou mais de estudo.
Uma em cada cinco chefes de família trabalha
como empregada doméstica. Em pesquisa anterior o
IBGE mostrou que dois terços das vagas de domésticas
são informais. 10,3% trabalham sem carteira, 19,5%
como autônomas e 21,9% como domésticas.
As chefes de família recebem, em média, 11,6%
a mais que as trabalhadoras que não cheﬁam a família. Entre todas as trabalhadoras que são chefes de
família, quase 80% recebem no máximo três salários
mínimos, o equivalente a R$1.050,00. A renda média dessas trabalhadoras é de R$927,10, acima dos
R$830,87 das trabalhadoras em geral.
Apesar de a maior parte das mulheres ocupadas
e principais responsáveis pelo sustento do domicílio
enfrentarem condições de acesso ao mercado de trabalho precárias, já existe um percentual signiﬁcativo
de mulheres que moram sozinhas e estão inseridas
em postos de trabalho formais, com rendimento e grau
de escolaridade maior, contribuindo assim para elevar
a renda das chefes de família.
O que temos diante de nós é uma mudança sóciocultural associada à questões demográﬁcas. Segundo análise do IBGE, as mulheres estão conseguindo
conciliar mais o casamento com os ﬁlhos e as atividades voltadas ao mercado de trabalho. Além disso,
a queda na fecundidade facilita o ingresso da mulher
no mercado.
O IBGE destaca ainda que, a maior presença de
trabalhadoras dos grupos etários mais altos responsáveis pelo lar é explicada pela própria tendência de
envelhecimento da população feminina ocupada.
Estudos mostram que as mulheres têm uma expectativa de vida mais alta que a dos homens.
Mas, a pesquisa deixa clara também a desigualdade entre homens e mulheres. Nas casas cheﬁadas
por eles a renda média domiciliar do trabalho da família é de R$2.116,20, caindo para R$1.503,99 nos
lares comandados pelas mulheres, o que equivale a
30% a menos.
Quando eu dizia que as mulheres são realmente
incríveis, eu nada aﬁrmei além da verdade.
Aí estão dados que comprovam espaços sendo conquistados dia a dia. Elas afastam as pedras,
derrubam os muros, avançam por sobre os espinhos
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e surgem ainda mais determinadas após tais enfrentamentos.
Elas estão perseguindo seus ideais!
Cabe a nós, companheiros, colegas de trabalho,
pais, ﬁlhos, amigos, demonstrar o devido respeito por
sua luta e nos juntarmos a ela, aprender a compartilhar
o espaço com igualdade, reconhecer a necessidade
de mudanças e colocá-las em prática.
Às mulheres eu só posso dizer: Parabéns pela
tenacidade!
Insistam, e caso sintam-se desanimadas olhem
para trás e vejam quantos obstáculos já derrubaram.
Certamente coragem não há de lhes faltar!
Quero encerrar dizendo que ﬁz este pronunciamento hoje, 30 de novembro, para lembrar a todos
da importância da presença da mulher na sociedade.
Entendo que todos os dias são dias de homenagear
as mulheres. Se os índices apontam a gravidade da
violência contra elas, temos esperança no avanço do
combate à impunidade, na força da denúncia e do
cumprimento da Lei.
Homem que agride mulher, agride a vida, a natureza. Não respeita a si mesmo e não merece ser respeitado por ninguém. Fico com o poeta que diz “Em
mulher não se bate nem com uma ﬂor”.
Aprovei, como Relator da Comissão de Direitos
Humanos, verbas de R$250 milhões para combater
a violência contra as mulheres. Tenho certeza de que
haverá sensibilidade nesse tema que atinge milhões
de lares brasileiros.
Sou também a favor de manter uma diferença
de 05 anos em relação ao homem para a mulher na
aposentadoria.
Sou Relator e já dei o voto favorável para que seja
ampliada a licença gestante. O Projeto nº 281/2005 é de
autoria da Senadora Patrícia Sabóia Gomes e visa criar
o programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação
da licença-maternidade (de 04 para 06 meses).
Sou a favor de creches também na iniciativa privada. Apresentei o Projeto de Lei no Senado Complementar (PLS-C) nº 298/2003 que visa dispor sobre a
assistência gratuita aos ﬁlhos e dependentes dos trabalhadores urbanos e rurais desde o nascimento até
seis anos de idade, em creches e pré-escolas.
Enﬁm, quero reaﬁrmar aqui meu apoio total à luta
que as mulheres vem empreendendo há longa data,
ciente de que se trata de uma questão de justiça e de
respeito para com todas as mulheres.
Essa homenagem é para você mulher. Mulher
avó ou neta. Mãe ou ﬁlha. Tia ou sobrinha. Prima ou
simplesmente, amiga.
A você mulher, nossa companheira de todas as
horas e a você mulher que passa anônima nas ruas.
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Você mulher que está sozinha ou não, idosa, menina, negra, branca ou índia. Você mulher que eu conheço ou não, não importa! Essa homenagem é para
você mulher, você merece.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – A Mesa parabeniza o Senador Paulo Paim
pelo brilhante pronunciamento em prol das mulheres
brasileiras.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Heloísa Helena. A seguir, falará o Senador Cristovam Buarque, como orador inscrito, e encerraremos
a sessão.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs.
e Srs. Senadores, de fato, conversávamos, a Senadora
Patrícia Saboya Gomes e eu, sobre uma homenagem
a ser feita hoje ao Dia do Evangélico. O Senador Cristovam Buarque inclusive teve a oportunidade, quando Governador, de sancionar essa lei. Portanto, é um
momento de homenagem.
Sabem todos o que eu penso das religiões. Respeito muito. Para mim – será a mais bela declaração de
amor à humanidade –, o socialismo só poderá acontecer quando crianças judias e palestinas brincarem
juntas, na algazarra feliz e inocente das crianças, ao
invés de aprenderem a jogar pedras umas nas outras.
O mais importante é que todos devem se respeitar,
independente de freqüentar templo, sinagoga, ir ao
culto ou à igreja, ir à missa. E é claro que eu respeito
os ateus, pois da mesma forma que alguns se dizem
cristãos e são canalhas – e certamente, se Jesus
voltasse, o expulsariam no chicote, em batidas muito
grandes –, existem pessoas sem qualquer religião e
que são pessoas boas, de bom coração, solidárias,
maravilhosas.
Queremos prestar esta homenagem, a Senadora
Patrícia Saboya Gomes e eu, a todos os evangélicos,
a todas as denominações.
Tenho muitos amigos queridos, amigos de infância, que são pastores, missionários, pessoas maravilhosas que dedicam suas vidas a causas muito preciosas,
muito especiais. Portanto, a todos os evangélicos do
Brasil, o meu abraço carinhoso.
Eu sempre digo que Deus é um só. Quem ousa
pensar que a religião que proclama o faz melhor e mais
acalentado perante Deus não sabe a infâmia que está
cometendo ao pensar isso. Que saibamos respeitar
as opções das pessoas, sejam católicas, evangélicas,
espíritas, budistas, mulçumanas. O importante é que
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possamos nos sentir parte da mesma humanidade.
Nenhuma sociedade pode se considerar moderna e
civilizada se há preconceito em relação à religião que
a pessoa assume e proclama.
Neste dia, o meu abraço muito carinhoso a todos
os evangélicos brasileiros, de uma forma muito especial
aos meus amigos de infância, meus amigos queridos,
que hoje fazem correntes de orações maravilhosas
pela minha saúde e pela saúde de nossas ﬁlhas. Um
abraço à minha irmãzinha – não é, Senadora Patrícia
Saboya Gomes –, que está sempre fazendo correntes
de orações por nós, a Irmã Edna, e a tantas outras
pessoas maravilhosas do Brasil, que são evangélicas
e que ajudam a humanidade a ser melhor.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB
– CE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/PSB
– CE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite, dando continuidade ao que
disse a Senadora Heloísa Helena, embora reste muito
pouco a falar, porque ela fala com o coração, como eu
dizia há pouco, gostaria de mandar, em nome de todos
os evangélicos, um beijo muito especial e carinhoso à
Irmã Edna, que talvez esteja nos ouvindo agora, porque é uma pessoa atenta, cuidadosa, carinhosa. Nela,
encontrei um colo muito especial em minha vida nos
momentos de aﬂição. Sou católica, mas encontrei na
Irmã Edna e em tantos outros evangélicos a força, a
coragem e a determinação de contribuírem para que
possamos viver em um mundo muito melhor do que
este. Presto esta homenagem a todos os evangélicos
em nome da Irmã Edna, a quem mando um beijo muito
carinhoso no coração. Ela disse que queria ser minha
segunda mãe, e ela é minha segunda mãe.
Um beijo a todos os evangélicos, e um beijo muito carinhoso à Senadora Heloísa Helena, que, como
sempre, fala com a voz que vem de dentro, a voz que
vem do coração.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque, por 10 minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem houve
uma fala neste plenário, e hoje, ao tomar conhecimento, ao ler as notas taquigráﬁcas, tomei a decisão de vir
falar. Senadora Patrícia Saboya Gomes, ontem, ocorreu
aqui um debate sobre o horário em tempo integral nas
escolas. Houve um debate sobre a necessidade de se
levar o assunto do projeto do Senador Marcos Guerra
– de que tive o prazer de ser apenas Relator e que foi
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aprovado na Comissão de Educação – à Comissão de
Assuntos Econômicos.
Considero ótimo que os Senadores estejam se
interessando, mesmo em outras Comissões que não
a de Educação, em debater o assunto. Pena que tenha demorado tanto a debater esse assunto da obrigatoriedade do horário integral nas escolas brasileiras
daqui a cinco anos, como consta do projeto de lei do
Senador Marcos Guerra.
O que me preocupa? É que a tentativa de levar
isso para a Comissão de Educação visa duas coisas e
não fazer que os Senadores debatam mais. A primeira, postergar, adiar aprovação do projeto; a segunda,
subordinar o debate aos aspectos ﬁnanceiros, subordinar o debate a quanto custa, quem vai pagar. Isso
é um equívoco se for feito. É claro que temos de ser
responsáveis para saber onde estão os recursos. Mas
nós criamos a demanda para poder atendê-la. Hoje se
tem necessidade e não demanda.
Discuti muito isso quando a Senadora Heloísa
Helena trouxe o seu projeto de creche. Eu disse que
aquele projeto transformaria uma necessidade em
demanda. Uma criança deitada na calçada necessita.
Em pé, na sala de aula, por falta de cadeira, ela demanda, a cadeira aparece, a merenda aparece, mais
professores aparecem. Temos que transformar necessidade em demanda.
Agora, para mim, uma das frustrações com o
Governo Lula é que eu imaginava que este Governo
faria a revolução de transformar necessidades em demandas. Essa é a forma de incorporar os excluídos do
ponto de vista político.
Preocupo-me em ver esse projeto do Senador
Guerra sendo adiado. Mas há algo mais preocupante,
Senadora Heloísa Helena. Durante o debate – e eu
comuniquei isso a S. Exª agora –, o Senador Romero
Jucá chegou a dizer aqui que isso poderia ser o conﬁnamento de crianças na escola; que colocar uma criança
por oito horas na escola poderia ser um conﬁnamento.
Isso é grave! Sobretudo vindo do Líder do Governo
nesta Casa. Como conﬁnamento ter criança na escola? Conﬁnamento é deixar as crianças livres nas ruas.
Mas houve uma inversão de valores, pois começamos
a deﬁnir a liberdade da criança ﬁcar na rua como mais
importante do que ﬁcar dentro da escola, chamando a
palavra conﬁnamento; e que deixar uma criança muito
tempo em educação é algo pernicioso.
Essas pessoas que dizem isso têm seus ﬁlhos
seis, sete, oito horas, só que, como têm carro, em vez
de ﬁcarem dentro da escola – porque aqui as escolas
não são de seis, oito horas –, saem de lá, comem nas
carreiras, põem no carro, levam para o judô, ginástica,
caratê, inglês, francês, natação, balé, e ﬁcam, sim, oito
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horas. Ficam até estressadas, porque não só estão tendo essas atividades, mas estão tendo de se deslocar,
enfurecidamente, de um lugar para o outro, quando o
certo é ter na própria escola essas atividades.
Isso é possível, não como uma mágica amanhã,
como também não é mágica toda criança ter creche
amanhã, possível com a mudança da Constituição
que ﬁzemos aqui, graças ao projeto da Senadora Heloísa Helena.
Creio ser muito grave o debate que houve aqui,
ontem, entre o Senador Garibaldi, pessoa pela qual
tenho o maior carinho e respeito, e o Senador Romero Jucá.
Se é uma tentativa de aprofundar os debates
porque querem mais conhecimentos, tudo bem. Mas
desconﬁo que o que está por trás é uma preocupação
– até correta – dos Secretários Municipais de Educação por não ter dinheiro. Ora, um Secretário de Educação, se não tem dinheiro para colocar os meninos
na escola, tem de gritar e pedir mais dinheiro e não
dizer que isso é impossível. Tem de brigar para que
esse dinheiro apareça, tem de fazer a demanda, e a
gente, lamentavelmente, não está vendo isso.
Nesta semana, participei de um debate, na Rádio
Senado, com uma Secretária de Educação, e a posição
dela é de que é cedo para fazer isso. Como cedo? Estamos 400 anos atrasados em relação a países como
a Finlândia, estamos 100 anos atrasados em relação
a países europeus e norte-americanos, 50 anos, em
relação a países da própria América Latina, e a gente
não vai se apressar para fazer isso?
Se não dá para fazer em cinco anos, como propôs o Senador Guerra, discutamos se serão precisos
dez anos, mas coloquemos cinco. Daqui a cinco anos,
pedimos desculpas porque não conseguirmos, invés
de fazer um projeto modesto e depois fazer uma festa
para comemorar que conseguimos uma festa modesta.
Estamos comemorando o número crescente de famílias com Bolsa-Família, quando deveríamos estar comemorando a diminuição no número de famílias que
precisam do Bolsa-Família. Senadora Patrícia Saboya,
comemoramos as coisas com atraso.
Vim aqui manifestar minha preocupação com
esse debate. A minha preocupação é levar esse projeto
para a Comissão de Educação e, no lugar de aumentar o apoio, a gente leve a diminuir o apoio; no lugar
de manter o debate alto do processo educacional, a
gente derrube o debate, ﬁcando nos problemas das
restrições ﬁnanceiras.
Quero protestar também especialmente pelo fato
de o Senador Romero Jucá ter falado daquela maneira, Senador Paulo Paim, tratando a permanência de
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crianças na escola, por oito horas, como conﬁnamento,
oito horas de aula na escola.
Esta semana, o Presidente da República levou
o Presidente do PDT para discutir a possibilidade de
um governo de coalizão. Ora, a bandeira do PDT é a
educação. A bandeira de Brizola foram os Cieps. Como
é que, agora, a gente vai fazer coalizão com o Governo cujo representante nesta Casa, meu conterrâneo,
Romero Jucá, levanta a hipótese de conﬁnamento?
Como é que ﬁca Brizola, que defendeu os Cieps, num
momento desses? Creio que deve haver explicações
que não tivemos ainda.
Encontrei o Senador Romero Jucá, muito rapidamente, nos corredores, não deu para dar explicação. Mas é preciso fazer um debate aqui sobre isso,
antes mesmo de levar o assunto para a Comissão de
Educação, onde eu gostaria de ver o assunto sendo
debatido cada vez mais.
Tenho o prazer de ver dois pedidos de aparte de
duas ﬁguras exponenciais desta Casa, a Senadora
Patrícia Saboya Gomes e a Senadora Heloísa Helena.
Passo a palavra à Senadora Patrícia Saboya Gomes.
A Srª Patrícia Saboya Gomes (Bloco/PSB – CE)
– Obrigada, Senador Cristovam Buarque. Ouvi, atentamente, o pronunciamento de V. Exª e confesso que não
sabia que o projeto da escola em tempo integral era do
Senador Sérgio Guerra, inclusive tinha sido...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não, Marcos Guerra, suplente do Senador Gerson
Camata.
A Srª Patrícia Saboya Gomes (Bloco/PSB – CE)
– Pois não. Quero aqui dizer do meu apoio integral. Inclusive conversava, um dia desses, com o Presidente
da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Dioclécio Campos, que, na verdade, é o autor do projeto da licença
maternidade de quatro para seis meses, ao lado da
OAB, Ordem dos Advogados do Brasil.
Ele conversava muito comigo sobre a importância de iniciarmos, no Senado, um processo de debate,
discussão ou, quem sabe, apresentação de um projeto que trate da escola em tempo integral, ao qual sou
completamente favorável até pela experiência que
tive com meus ﬁlhos quando passamos seis meses
nos Estados Unidos. Lá, eles estudaram numa escola
pública. Saíam cedo de casa e voltavam às 15 horas
ou às 16 horas, ou seja, passavam praticamente o dia
inteiro na escola. O ônibus escolar pegava as crianças
na porta da escola. A única coisa que me pediram foi
um comprovante da minha residência, para que a escola dos meus ﬁlhos fosse perto da casa em que eu
morava. Nunca gastei absolutamente nada com material escolar. A cidade em que eu morava, perto de
Boston, era referência na área de educação e saúde,
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era sempre o primeiro lugar em segurança. É claro que
não é essa a situação de todas as escolas dos Estados
Unidos. Sabemos também que algumas escolas são
de péssima qualidade. Mas ali me foi provado claramente a necessidade de, no Brasil, darmos também
oportunidade para que nossos ﬁlhos tenham espaço
na escola o dia inteiro. É impressionante! Cada vez
que V. Exª fala, lembro-me da realidade dura e sofrida
do meu Estado e da capital do meu Estado, Fortaleza,
e vejo quantas e quantas crianças saem da escola e
não têm lugar algum para ir, não têm absolutamente
nenhum outro tipo de opção e acabam enveredando
por um caminho que, às vezes, não tem retorno.
É o caminho das drogas, do tráﬁco de armas, da
exploração sexual de crianças e adolescentes. Não têm
acesso. Às vezes, como V. Exª, também não entendo
por que no Brasil fazemos as coisas ao contrário. Já
está provado que se investirmos nas crianças, desde o ventre de suas mães, vamos ter uma sociedade
muito mais justa, uma sociedade em que todos terão
oportunidades iguais. Já falei desta tribuna muitas e
muitas vezes e dei exemplos da minha casa, dos meus
ﬁlhos. Hoje qualquer pessoa que tem um pouquinho
de dinheiro quer juntá-lo para matricular seu ﬁlho em
uma boa escola, para que tenha acesso à informática,
acesso à uma língua estrangeira – que, sabemos, é importante –, para que tenha acesso à cultura, à arte, ao
lazer, ao esporte. Se temos possibilidades, acabamos
juntando dinheiro para mandar o ﬁlho estudar fora para
que adquira, também, habilidade em mais uma língua,
para que saiba mais uma língua, para que tenha outra
experiência. Fico pensando o que sobra para os ﬁlhos
dos pobres de nosso País. Não existe absolutamente
nada a ser oferecido a eles. Muitas vezes a rua acaba
sendo o lugar mais confortável para essas crianças,
melhor do que em casa, porque, na hora da fome, vem
outra criança e lhe oferece um pouco de cola para que
possa cheirar e abrandar a fome. Aquele documentário
que nos indignou é a pura realidade de nosso País.
Nós não sabemos ainda como lidar com o problema.
A sociedade, muitas vezes, na sede de viver em um
espaço onde não haja tanta violência, tanta insegurança, grita para pregar que a melhor coisa a ser feita
no País é reduzir a idade penal para, mais uma vez,
castigar os nossos ﬁlhos que já não tiveram chances
e oportunidades. Desse modo, o presente que daríamos aos jovens seria colocá-los mais cedo na cadeia,
para que eles lá se aperfeiçoem no crime, para que
eles não tenham direito ou oportunidade, como se os
nossos ﬁlhos não fossem vítimas. Eles são muito mais
vítimas que qualquer outra coisa! Então, quero trazer a
minha palavra de solidariedade ao pronunciamento de
V. Exª. Eu acho que essa é uma saída. V. Exª fez uma
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campanha brilhante, que muito serviu a este País, para
mostrar o valor e a importância da educação. Sem ela,
não é possível que este País se desenvolva; sem ela,
vamos criar uma sociedade cada vez mais dividida,
sem possibilidade de que os nossos ﬁlhos cresçam
com dignidades e sejam felizes. Eles nos pedem tão
pouco: apenas o direito de ser feliz. Portanto, mais
uma vez, conte V. Exª com a minha vontade de ajudálo, na Comissão, ou no plenário, ou onde for possível,
porque também sou favorável à educação integral.
Não somos irresponsáveis e não queremos, de forma
alguma, apenas dizer que façam, sem dizer de onde
virão o dinheiro. V. Exª tem toda a razão, assim como
a Senadora Heloísa: criou-se uma demanda. Não temos, como diz a Senadora Heloísa Helena, nenhum
tipo de autoridade para falar pelas mães que vivem
na periferia, que não têm escola para seus ﬁlhos, e
dizermos que se pode adiar um pouco mais. Então,
parabéns a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Muito obrigado.
Eu só quero completar e dizer o seguinte: muitos
aﬁrmam que nos Estados Unidos há horário integral,
porque são ricos; mas é o contrário, eles são ricos porque têm escola em horário integral. Não é a educação
que vem depois da riqueza; é a riqueza que vem depois da educação.
Digo isso de um modo geral, porque um indivíduo
pode tornar-se rico porque pode tirar na loteria, pode
ter um bom potencial alternativo como um bom jogador
de futebol, como um bom artista, como um bem-sucedido homem de negócio, mas, nesse caso, a riqueza
é individual. São exceções. No caso da coletividade,
da Nação, ou educa, ou não progride. Tenho dito que
em vez de Ordem e Progresso, nossa Bandeira deveria ter: Educação é Progresso. Se os republicanos,
àquela época, tivessem colocado isso, talvez tivesse
entrado em nossas cabeças.
Agradeço o seu aparte, Senadora Patrícia Saboya
e concedo o aparte a Senadora Heloísa Helena.
A Sra. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador
Cristovam Buarque, de fato, desejo, brevemente, ajudar
no debate do tema que muito bem traz V. Exª à Casa,
junto com a Senadora Patrícia Saboya, que tem sido
uma militante incansável da causa da criança, do adolescente, dos jovens. Certamente, com todo o respeito
a todos os outros Senadores e Deputados, S. Exª é
a pessoa que mais se dedicou à causa da criança e
do adolescente. Senador Cristovam Buarque, durante
a campanha, ﬁz reunião com algumas mães que estavam vivenciando experiência de escola integral em
algumas escolas em São Paulo – claro que a generalização perversa é farsante e cruel. A preocupação
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delas devia ao fato de os meninos serem obrigados
a ﬁcar na escola à tarde e não terem nada para fazer.
Como não tinha um professor, um monitor para acompanhá-los na prática de um esporte,ou para dar-lhes
um livro, os meninos acabavam sendo ou violentados,
ou espancados por outros meninos, mas com certeza essas experiências jamais poderiam ser utilizadas
para dizer que o problema está na escola integral.
Pelo contrário, como bem disse V. Exª, a solução está
na escola integral. É o contrário! Qualquer pessoa de
bom senso quando defende escola integral não está,
jamais, defendendo que a criança ﬁque lá sem ter o
que fazer o dia todo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Exatamente.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Nada, não
tem nada a ver. A não existência da escola é que condena a criança a ir para a marginalidade, a passar o dia
fazendo o que não deve, a virar adulto sem ser criança.
O problema das crianças pobres do Brasil... Eu sei que
o mundo das drogas acomete todas as classes sociais,
aniquila jovens, adolescentes e crianças de todas as
classes sociais, mas para os ﬁlhos dos pobres é uma
condenação, é quase que um destino, é um carimbo.
Eles só têm isso para vivenciar. Então, é o contrário.
Do mesmo jeito, tive duas experiências que para mim
foram muito especiais durantes o processo eleitoral.
Fui a duas favelas consideradas violentas no Estado
do Rio de Janeiro. Tive uma reunião com a Associação dos Policiais que tinham sido vítimas de violência
– muitos ﬁcaram paraplégicos, tetraplégicos, portanto,
tinham sido vítimas da violência do crime organizado.
Nas duas reuniões, em lugares tão distintos, com pessoas tão diferentes, Senador Cristovam Buarque, as
mães das crianças, crianças envolvidas com drogas
ou crianças que não estavam envolvidas e que morreram em chacinas, diziam: “Heloísa, se ali tivesse uma
escola que tivesse campo de futebol”,...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT-DF) – É
claro!
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – ... “ou
esporte, ou música, os meus meninos não iam para
o crime. Eu tenho que lavar roupa não sei onde, eu
tenho que trabalhar não sei onde, senão como é que
eu vou botar comida dentro de casa?” Muitas delas
eram mulheres só, abandonadas. As crianças se tornam adultos da barbárie antes de serem crianças. Na
Associação dos Policiais, Senador Cristovam Buarque,
quando eu esperava que todo o debate da pauta de
reivindicações estivesse vinculado às condições objetivas de trabalho, que é uma pauta importante, porque a dor da mãe de um policial que perde um ﬁlho é
a mesma dor da mãe da criança que perde um ﬁlho
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por causa de uma chacina policial. A dor da mãe, eu
sei que é a mesma. Sabe o que eles diziam? “Olhe,
Heloísa, se não tiver educação, esporte, não tem policia que consiga”... Eles, que eram vítimas diretas do
crime organizado, diziam isso. Um deles levou um tiro
de uma criança de periferia e ﬁcou tetraplégico. Isso
não é uma coisa qualquer! Os meninos que brincavam
com os meus ﬁlhos na infância... Eu morava numa rua
meio central de Maceió, a Rua da Harmonia, perto de
uma favela chamada Bolão. Os meninos brincavam lá
em casa com os meus ﬁlhos. Eram meninos iguaizinhos aos meus ﬁlhos. Passei oito anos aqui e a cada
ano que vou lá, em época de Natal e Ano Novo, ﬁco
sabendo que sumiu um. Cadê fulano? Levou uma facada; morreu. E o outro? Deu um tiro no primo. Isso
não é uma coisa qualquer. Ocorre em todos os Estados brasileiros.
Infelizmente, o debate sobre a violência no Brasil,
pela maldita demagogia entre o PT e o PSDB, ﬁcou
o tempo todo centrado no Estado de São Paulo, sem
entender o problema da violência que está em todos
os Estados brasileiros. Nas cidades do interior, meninos que foram meus amigos de infância foram presos
por causa de droga. Não é uma coisa qualquer. Então,
em vez de vincular esse tema ao tema da educação,
do esporte, do livro, do balé, da cultura, imaginem que
coisa maravilhosa a criança poder escolher. Se ela escolher ser lavadora de pratos, que seja uma escolha
e não uma condenação e que ela possa escolher ser
outra coisa: pianista, bailarina, esportista, o que quer
que seja. Agora, se não existe escola... E tem que ser
a escola em tempo integral, como disse V. Exª, tem que
ser nesse outro horário, e aí a criança faz dois dias de
esporte, dois dias de cultura. Não é obrigar todas as
crianças a fazerem as mesmas atividades. Posso ter
aptidão para uma coisa, Patrícia, para outra, nós duas
para a mesma coisa ou não. Então, não é possível que
a escola não seja capaz, o Estado não seja capaz de
adotar as suas meninas e meninos antes que o narcotráﬁco, o crime organizado, a prostituição o façam.
Como disse a Senadora Patrícia – V. Exª sabe disso
–, muitas crianças que encontramos nas ruas ou que
estão usando drogas ou brigando, esfaqueando uma à
outra, quando vamos levar essa meninada para casa,
eles não querem, porque vêem em casa o pai alcoolizado, no meio da lama, desempregado, a mãe que já
está com outra pessoa. Então, tem que ter a escola.
Aí, dizem assim: não! Mas não muda o modelo. Digo:
eu sei, ajuda a mudar as pessoas, não apodrece mais
o mundo, meu ﬁlho!
Se não muda, não apodrece mais, não aumenta
a injustiça, não aniquila mais infâncias e juventudes
por este País. Portanto, quero dar meus parabéns a V.
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Exª pelo seu pronunciamento, pelo alerta que V. Exª
faz à Casa. Espero que todas as declarações tenham
sido motivadas ou por experiências que não deram
certo ou pela ausência de conhecimento no assunto. Se qualquer um de nós parar para pensar alguns
minutos, sabe que, se não tivermos escola integral,
é impossível salvar as nossas crianças e adolescentes. Portanto, parabéns a V. Exª. Desculpe por me ter
alongado no aparte, pois, com certeza, V. Exª já estava
completado pelo aparte da Senadora Patrícia. Mas eu
não poderia deixar de me congratular com V. Exª pelo
seu pronunciamento e de dar um pouco de contribuição a este debate.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Muito obrigado, Senadora.
Quero complementar e concluir, Sr. Presidente,
dizendo que o que temos de nos perguntar é: por que
não fazemos se estão todos de acordo? Todos, hoje,
estão de acordo neste País que o Brasil não pode
continuar com a vergonha de sua escola e que é essa
escola que está levando o Brasil a ﬁcar preso nestes
dois muros que nos amarram: o muro da desigualdade
e o muro do atraso.
Por que não fazemos? Não fazemos porque o
povo é que está precisando e, quando o povo está
precisando, não nos lembramos dele. Essa é a verdade. Se fosse um problema que tocasse diretamente os
interesses das nossas elites, resolveríamos.
Nesta semana, eu estava no aeroporto, Senador
Paulo Paim, e a imprensa veio me ﬁlmar por causa do
caos nos aeroportos. Eu disse: realmente, estou muito
incomodado de estar três horas esperando. Agora, eu
queria que vocês levassem a televisão também para ver
as ﬁlas nas portas das boas escolas deste País. Não
estou dizendo com isso que devemos tolerar o caos
nos aeroportos, mas ninguém se lembra das ﬁlas de
desempregados, das ﬁlas para uma boa escola, das
ﬁlas dos hospitais, que é mais urgente ainda do que
pegar um avião. Agora, televisões estão mostrando as
ﬁlas nos aeroportos, porque é um problema que toca
a nossa elite e a escola ruim está tocando as grandes
massas.
É possível e não custa muito. Não é automático,
não será feito rapidamente, mas pode-se fazer num
prazo razoável. Cinco anos não é um prazo absurdo de
se colocar, embora na minha campanha eu falasse dez
a quinze anos. Quando o Senador Marcos Guerra colocou cinco anos, não seria eu quem iria cortar as asas
dos sonhos dele como Relator. Que sejam cinco anos!
Vamos tentar, isso é possível. Não é automático, mas
é possível. Não deixemos que o Senado amarre.
Há outra razão, Senadora Patrícia, pela qual todo
mundo quer e ninguém faz: é porque estamos acostu-
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mados a nos enganar. Quer ver qual o engano agora da
moda? É o Fundeb. Claro que sou favorável ao Fundeb,
mas não me diga que vai resolver problema nenhum da
educação. Vai dar uma ajudazinha. É pior sem o Fundeb.
O Fundef, que cuidava do ensino fundamental, tem dez
anos. Não houve mudança na qualidade. Agora, teria
sido pior ainda sem o Fundef. Mas, contentamo-nos
apenas em dar uma pequena melhorada ou fazemos
a transformação e damos o salto que é preciso? Queremos dar o salto. Sabe quanto o Fundeb vai dar por
criança, Senador Paim? Vai dar R$50,00 por criança
por ano, gente! Trinta centavos por dia! E diz-se que
vamos fazer uma revolução educacional! Mentira! Mas
vamos aprovar o Fundeb porque ﬁcar contra ele é pior.
Mas não é isso que vai dar o salto.
Segundo, a escola em horário integral não é só
uma necessidade para as crianças, é para o professor.
Nós não estamos percebendo que a maior tragédia hoje
da nossa escola – e concluo, Sr. Presidente – não é o
salário baixo do professor. A atmosfera da escola é que
é uma tragédia. A escola não atrai, Senador Edison
Lobão. Muitos professores, hoje, sentem-se com raiva
quando vão à escola, não só porque o salário é baixo,
mas porque o clima não está bom. Numa escola onde,
além das quatro horas de aula, houver cinema, esporte
– ginástica, natação etc. –, a auto-estima do professor
vai melhorar. A baixa auto-estima do professor talvez
hoje seja a maior tragédia da sociedade brasileira.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Cristovam Buarque, se me permitir trinta segundos...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Se
o Presidente me permitir, darei um aparte a V. Exª, Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Cristovam, primeiro, quero cumprimentar V . Exª pelo
pronunciamento e dizer da importância do ensino em
tempo integral. Quero dar este depoimento: na Comissão de Educação, não houve as ditas audiências
públicas porque era consenso.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É
consenso.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Como era
consenso de todos os Senadores e entidades que foram lá pedir que aprovássemos aquele projeto, não
havia motivo para criar uma polêmica onde não havia
polêmica. Quero dar este depoimento, deixando bem
clara a posição da Comissão de Educação, e dizer do
mérito do projeto que V. Exª muito bem defende neste
momento da tribuna. Só não houve as ditas audiências
públicas porque todos – entidades, a população em
geral, os Senadores, os Deputados – eram a favor do
projeto. Eu tinha o entendimento de que ele já estava
indo para a Câmara dos Deputados.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Senador Paim, tenho certeza de que, se ainda houvesse
escravidão, haveria audiência pública para ver se deveríamos ou não acabar com ela. Pelo impacto econômico que tinha o ﬁm da escravidão na nossa sociedade,
haveria gente querendo barrar o projeto, e sabemos
que haveria muita gente dizendo: “claro que tem que
acabar com a escravidão, mas não pode ser depressa,
porque vai desarticular a produção do café, vai desarticular a produção do açúcar”. Não dá mais para adiar o
começo. E não dá para dizer que vai ser como mágica,
que vai levar tempo, mas é preciso começar já. Cinco
anos, como colocou o Senador Marcos Guerra, é um
prazo que dá para nós tentarmos; se não conseguirmos, pediremos desculpas ao Brasil por isso.
Espero que esse debate venha para cá, sim, mas
não para discutirmos se fazemos ou não, mas para
saber como se faz o mais rápido possível.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Senador Cristovam Buarque, V. Exª ﬁcou indignado com a contestação do Líder do Governo contra
o projeto.
Estudei numa Escola Técnica Federal onde eu
entrava às 6 horas e saia às 20 horas. Eram 14 horas
dentro da escola. E desaﬁo se essa Escola Técnica Federal produziu algum bandido em toda a sua história.
É a salvação do País! O Presidente Sarney construiu
200 escolas técnicas no País.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Agradeço a sua lembrança, Senador João Batista
Motta. Se formos olhar quantos passaram por essas
escolas, veremos a diferença que faz.
A Embraer hoje tem um escola desse tipo lá em
São Paulo. O Brizola começou essas escolas, mas
pararam. Se mantivermos durante dez, quinze anos
escolas desse tipo no País, com a qualidade de que o
futuro precisa, este Brasil será outro no desemprego,
na violência, na corrupção. Isso vai ser resolvido, não
automaticamente, volto a dizer, mas vai ser resolvido
sim, porque cria a base de que o País precisa.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Fará uso da palavra o Senador José Sarney,
ex-Presidente da República. Ele foi o Presidente que
proporcionou a aposentadoria aos idosos do campo,
que morriam no abandono e passando fome, decisão
de cunho social da maior importância já produzida no
Brasil.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero juntar-me a todos os pronunciamentos
que aqui foram feitos sobre a data de hoje, em que em
Brasília se comemora O Dia do Evangélico. Sou católico praticante, mas tenho presente na minha formação
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aqueles ideais fundamentais que foram consagrados
por Jefferson quando ele foi o autor da Declaração
dos Direitos Humanos sobre a liberdade do homem
de crença, de raça e de religião. Quero assinalar o
trabalho que realmente os evangélicos têm feito em
nosso País um trabalho notável, não só da pregação
dos princípios morais do Evangelho, como também
em obras sociais a que eles estão dedicados nas suas
missões em quase todos os lugares do País.
Quero lembrar que, quando eu exercia a Presidência da República, recebi uma comissão de evangélicos. Se me recordo bem, eram da Assembléia de
Deus. Eles me pediam que ﬁzéssemos um gesto no
qual o Governo pudesse lembrar diariamente a todas
as pessoas a presença de Deus em nossas vidas.
Então nasceu aquele desejo e aquela ordem, que em
seguida determinei à Casa da Moeda, que em todas
as cédulas do Brasil colocássemos a expressão “Deus
seja louvado” para que, realmente, o lado espiritual, a
transcendência estivesse sempre presente em todos
os nossos atos. Desde o tempo de Cristo, Ele recomendava quando olhava a moeda, “A César o que é
de César e a Deus o que é de Deus”.
Os evangélicos têm, de certo modo, representado aquilo que era a Igreja primitiva, a Igreja dos pobres, a Igreja das catacumbas, a Igreja que ainda não
tinha sacerdotes formados e na qual ainda ninguém
tinha especulação ﬁlosóﬁca ou de natureza teológica
maior sobre as práticas e a existência de Deus, mas
se reunia em torno de coisas simples, que eram do
entendimento fácil das pessoas e que, de certo modo,
reﬂetiam o ensinamento de Cristo, porque a revolução
que Ele fez no pensamento humano, desde que chegou
e começou a pregar, foi realmente a de coisas muito
simples. Por exemplo, naquele tempo em que Ele viveu
não se tinha noção senão de castas, de escravos, de
senhores, e Ele veio com uma mensagem extremamente renovadora para todas as pessoas. Era uma
mensagem muito simples e de bom entendimento. Ele
dizia: todos somos irmãos, porque todos somos ﬁlhos
de Deus. A partir daí, incorporamos essa mensagem
de que todos nós somos irmãos, porque todos nós
somos ﬁlhos de Deus.
Depois, Ele também vem e prega outra coisa simples, de entendimento muito fácil: “Amai-vos uns aos
outros”. Não precisa nenhuma pessoa ter formação
teológica, nenhuma especulação ﬁlosóﬁca para sentir
que essa mensagem tem uma profundidade extraordinária. “Amai-vos uns aos outros e ao próximo como
a ti mesmo”. Ele não fala em amar a humanidade, Ele
fala em amar o próximo, quer dizer, aquele que está
mais próximo.
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São ensinamentos muito simples. “Rezai pelos
vossos inimigos”. Como se podia pensar que, naquele tempo, viesse uma pregação dessa natureza; que
num tempo de tamanha violência, de ódio, que se pedisse às pessoas que rezassem pelos inimigos e que,
quando fossem ofendidas, oferecessem a outra face.
Foram esses ensinamentos simples que surgiram no
princípio do Cristianismo, na Igreja dos pobres, na
Igreja das catacumbas.
Ao longo da minha vida pública no interior do
Brasil, tenho presenciado que os evangélicos, de certo
modo, buscam o renascimento dessa Igreja primitiva,
dessa Igreja dos pobres, dessa Igreja simples, na qual
os pastores são gente simples, de família bem constituída, de família exemplar. Eles fazem isso. E o Padre
Vieira, no Sermão da Sexagésima, já dizia que devemos
pregar pelo exemplo mais do que pelas palavras.
Muitas vezes, nas pregações de grande concentração das Igrejas Evangélicas que testemunhei, aquela
gente simples dava o exemplo da formação familiar,
da pregação moral, dos programas sociais de recuperação dos jovens e de como colocar na juventude
esses ideais, que são os ideais das leis morais, que
são fundamentais.
Voltaire era um homem que não acreditava em
Deus. Ele tinha uma obra extraordinária, mas não acreditava em Deus. Ele dizia que o melhor código moral
que temos é o código de Moisés, é o código que Deus
entregou a Moisés, quando ele trazia o povo de Israel
do Egito. E esse código está resumido em dez mandamentos. “Amai a Deus sobre todas as coisas” é o primeiro mandamento. Esse primeiro mandamento também
está ligado ao problema das virtudes teologais, da fé,
da esperança, da caridade, que estão juntas a esse
mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas,
porque não se pode amá-Lo sem que se tenha fé, sem
que se tenha esperança, que é a esperança que São
Paulo falava, que é a esperança da ressurreição. São
Paulo dizia que sem ressurreição não há cristianismo. E
não se pode amá-Lo sem a caridade, que é justamente
o exercício dessa virtude do amor ao próximo.
Estou vendo aqui a nossa Senadora Patrícia
Saboya Gomes e estou me lembrando de um tratado
sobre os Dez Mandamentos do Monsenhor Quinderé, do Ceará. E me lembro de que, no meu tempo de
colégio, líamos, nos Maristas, esse tratado sobre os
Dez Mandamentos, que fala justamente nas virtudes
teologais.
Portanto, penso que, por tudo isso, devemos hoje
associar-nos e ressaltar o da Igrejas Evangélicas no
Brasil, extraordinário, grande, sobretudo nas periferias.
Elas, hoje, vêm trabalhando de maneira fantástica.
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Presenciei, nessa campanha eleitoral, como eles
se reuniam. Participei de muitas reuniões, muitas marchas da juventude. Assisti a um culto de oração com
mais de cinco mil pessoas presididas pelo Pastor Lucifrance, em Santana, no Amapá. Foram cinco dias de
orações e de extrema meditação. Ficávamos tocados
quando víamos aquela gente simples acreditando em
Deus e tendo fé. Sentíamos que algo de sobrenatural
estava naquela missão deles todos.
Trago, sobretudo, uma palavra aos pastores. Pergunta-se por que eles dedicam toda a sua vida, do
princípio ao ﬁm, à pregação, a fazer o bem, a pregar os
ideais morais, ideais de bondade e, ao mesmo tempo,
de convivência humana. Por amor a quem? Por amor
a Deus. Sentimos que esse amor de Deus é profundo
nos evangélicos, como nos nossos sacerdotes, missionários e padres católicos. Estendemos essa comparação a todos eles, não somente às nossas religiões,
à minha religião.
Há muitos e muitos anos, no Maranhão, quando
era Governador do Estado, há 40 anos, conheci o Pastor Estevão, um homem santo. Se havia um homem
santo, era aquele homem. Toda sua vida era dedicada
à sua igreja, a Assembléia de Deus. Ele morreu em
um acidente, fato que comoveu a cidade inteira, todas
as correntes, todas as religiões, todos, de qualquer
credo. S. Sª era, realmente, a expressão de uma pessoa boa. Era uma dessas pessoas que a gente sente
que transmitem algo de sobrenatural. Recordo-me do
Pastor Estevão.
Recordo-me, também, de que conheci recentemente o trabalho feito pelo Bispo Sérgio. Aqui mesmo temos um homem que é um exemplo: o Senador
Crivella. O seu rosto já transmite bondade. S. Exª se
dedicou durante dez anos à evangelização da África.
Quaisquer que sejam as nossas diferenças religiosas
temos que reconhecer o que signiﬁca um gesto dessa
natureza em termos de renúncia. Falo desses que são
dedicados à igreja evangélica e do que representam.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Com muita
honra, Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador José
Sarney, é reconfortante ouvir, em uma tarde de quintafeira, V. Exª se valer de sua ampla, de sua vasta cultura, para nos trazer a palavra de Cristo e homenagear
o Dia do Evangélico. Em verdade, a partir de Jesus
Cristo, operou-se uma transformação no mundo. Tem
V. Exª toda a razão quando alude à violência que se
praticava durante o império romano. Jesus, levado à
presença de Pilatos – este na tentativa de salvar Jesus
Cristo -, em dado momento, já levado à exasperação,
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chama Jesus a uma sala e lhe pergunta: “Você não se
defende? Aﬁnal, quem você é?” Jesus responde-lhe:
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida.”
Foi aí que Pilatos perguntou a Ele: “E o que é a
verdade?” Jesus não respondeu e, por conta disso, nunca mais se soube o que é deﬁnitivamente a verdade.
Daquele momento em diante, de fato, houve transformações profundas no comportamento das pessoas. Jesus
tinha a capacidade imantadora em relação às pessoas
que o cercavam. Conta a história que Pedro, que foi o
Seu primeiro apóstolo, saindo de Roma, perseguido
pelo Império Romano, em dado momento, encontrouse com a imagem de Jesus, que havia sido cruciﬁcado.
Jesus lhe perguntou: “Para onde vais?”. Pedro, então,
contou que estava saindo dos muros de Roma, para
escapar da perseguição do Império Romano. Jesus,
então, se propôs a entrar em Roma em lugar de Pedro, para ser outra vez cruciﬁcado. Foi neste momento
que Pedro disse: “Não, senhor, entro eu”. Então, voltou
Pedro e pediu que fosse cruciﬁcado de cabeça para
baixo, porque ele não podia ser igual a Jesus. Quanto
a nossos evangélicos, V. Exª dissertou tanto sobre eles,
lembrando a ﬁgura do Pastor Estevão. E eu aqui falo
também da ﬁgura da viúva do Pastor Estevão, Dona
Giseuda, que prossegue na luta evangelizadora e de
assistência social dele. É uma senhora admirável. V.
Exª lembrou o nosso Bispo Crivella, Senador Marcelo
Crivella, que tanto nos ajuda aqui com a sua orientação religiosa. Lembro também o Bispo Edir Macedo,
que criou essa igreja extraordinária, a Igreja Universal,
que tantos e tão bons serviços tem prestado à Humanidade – digo à Humanidade porque está em quase
todos os países, na Europa inteira. Em 135 países já
se encontra a Igreja Universal. Também o Missionário R. R. Soares é outro grande líder evangélico em
nosso País. Enﬁm, Senador Sarney, cumprimentos a
V. Exª por trazer, nesta tarde, um tema de tão grande
importância, e que os evangélicos prossigam na sua
luta em benefício de todos. Quando V. Exª mandou inscrever nas cédulas brasileiras essa expressão “Deus
seja louvado”, lembro-me de que alguns brasileiros
não gostaram, como se este País não tivesse nascido
sob o signo da religiosidade. Aí está a memória dos
nossos padres: Anchieta, Nóbrega, todos eles vieram
na gênese do Brasil, na criação do Brasil. Portanto, o
que fez V. Exª foi até um ato de justiça para com a religião que ajudou a criar este nosso País. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Senador
Lobão, eu que agradeço pela oportunidade de ouvir
um aparte de tamanha beleza e tão substancial como
o feito por V. Exª, que só vem enriquecer o meu discurso; também vem me recordar das leituras da minha

Dezembro

731

de 2006

vida, quando V. Exª se refere à frase de Pilatos: “O que
é a verdade?”. Dom Miguel de Unamuno, no seu livro
“Sentimento Trágico da Vida”, ele diz que essa frase é
a pergunta mais misteriosa de todo o Evangelho.
Ele diz que só essa pergunta “o que é a verdade?”
é a mais importante de todas que se encontram no
Novo Testamento. Só que a verdade – ele mesmo diz
– é Deus, era o próprio Jesus porque São João diz no
seu Evangelho que Deus é luz, e ele chega com essa
idéia da luz. Ele diz que, no princípio, era o Verbo, para
dizer que a palavra é que criava porque antes de tudo
vem a palavra. E ele então disse, quando falamos assim: a palavra. A palavra era isso que São João dizia:
no princípio era o Verbo, e o Verbo era luz. Ele diz isso.
Essa palavra que vem, que cria, que ilumina e que dá
a todos nós a revelação dos mistérios da vida.
Portanto o aparte de V. Exª só faz enriquecer o
meu discurso. E mais uma vez, associo-me também
à lembrança dos nomes. Citei poucos – e V. Exª junta aqui – todos engajados na luta dos evangélicos no
Brasil todo. Exemplo do Bispo Edir Macedo e do nosso,
repetindo uma vez mais, Crivella.
Quero dar um testemunho. Eu vi o Crivella Senador, eu vi o Crivella debatedor político, eu vi o Crivella
candidato, mas assisti a um culto no qual tínhamos
mais de cinco mil pessoas – infelizmente V. Exª não
estava lá – e vi o Crivella pregar. De repente, Sr. Presidente, eu vi um homem transformado, eu vi um homem
transﬁgurado. Eu vi um homem inteiramente diferente
daquele que nós estamos acostumados a ver aqui. Foi
como se, de repente, descesse sobre ele alguma coisa
de sobrenatural, que fazia uma sublimação das suas
palavras. Ele fez uma pregação extraordinária, que me
impressionou profundamente pelo que ele demonstrou,
pelo que ele falou, pelo que ele ensinou e – esta palavra que é tão profunda – pelo que ele pregou, pelo
que ele evangelizou.
Eram estas as palavras que eu queria proferir
nesta tarde, congratulando-me com todos os evangélicos do Brasil pelo que têm feito pelo País, pelo trabalho religioso, pelo trabalho moral, pelo trabalho social
que têm realizado pela nossa Pátria, sobretudo pelos
jovens que eles têm trabalhado para encaminhar, para
retirar da violência, do vício, do niilismo. Hoje, de certo
modo, sem esperança, grande parte da juventude cai
nesse niilismo, que é a falta de esperança, a falta de
crença, e então desbanda para o vício, o alcoolismo,
todas essas formas de degradação da própria vida
que são os tóxicos.
Portanto, vamos encerrar a nossa palavra nesta
tarde para homenagear não só os evangélicos mas
também a todos os cristãos, pedindo a Deus que proteja o nosso País, sobretudo a nossa juventude, e que
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reconheça, como tem reconhecido, aqueles a quem
Ele entregou essa missão de evangelizar, tão bem representada por todos aqueles que no Brasil fazem as
Igrejas Evangélicas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Presidente José Sarney, a Mesa também dá
os parabéns a V. Exª pelo brilhante pronunciamento
que fez novamente nesta tarde.
A Presidência recebeu relatórios de missões
oﬁciais do Senador Roberto Cavalcanti que vão à publicação.
São os seguintes os Relatórios:
RELATÓRIO DE VIAGEM
Do Senador Roberto Cavalcanti, sobre
missão ao exterior para representar o Senado Federal na 115ª Assembléia da União
Interparlamentar, na cidade de Genebra, Suíça, nos dias 16 a 18 de outubro de 2006.
Nos termos regimentais, fui autorizado a me ausentar do País em 14 e 19 de outubro de 2006, para
representar o Senado Federal, como chefe da delegação brasileira, na 115ª Assembléia da União Interparlamentar (UIP), realizada na cidade de Genebra,
Suíça, nos dias 16 a 18 de outubro de 2006.
Vale ressaltar, como membros da delegação brasileira, a participação dos Deputados Federais Robson
Tuma (PFL-SP) e Alexandre Santos (PMDB-RJ) que
colaboraram grandemente para o sucesso da Assembléia da União Interparlamentar.
A União Interparlamentar, entidade internacional
fundada em 1889, tem como objetivo primordial arbitrar
a resolução de conﬂitos internacionais. Congrega, atualmente, 149 parlamentos nacionais e 7 parlamentos de
organismos de integração inter-regional: os congressos
Latino-Americano, Europeu, Andino, Centro-Americano,
da Africa Oriental, da África Ocidental e do Conselho
da Europa, como membros associados.
A atuação temática da UIP se dá nas áreas de
Democracia Representativa; Paz e Segurança Internacional; Desenvolvimento Sustentado, Finanças e
Comércio Internacional; Direitos Humanos; Igualdade
entre os Géneros, Educação, Ciência e Cultura.
As discussões a que participamos se concentraram em 3 grandes itens: a luta contra o terrorismo e a
segurança energética; a necessidade de redução de
gastos militares em favor das despesas com as necessidades humanas básicas; e a questão dos conﬂitos
armados e das pessoas desaparecidas.
A agenda da Assembléia incluiu assuntos de
emergência e relevantes para a paz mundial, como a
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condenação ao ensaio nuclear anunciado pela República Popular Democrática da Coréia (Coréia do Norte).
Os legisladores presentes ao evento, cerca de 500, de
127 países-membro da UIP, foram unânimes em apelar às autoridades daquele País para rever a decisão
de se retirar do Tratado de Não-Proliferação de Armas
Nucleares (TNP). Esses legisladores conclamaram a
Coréia do Norte a retornar ao TNP e a aderir ao Acordo
de Salvaguardas da Agência Internacional de Energia
Atômica (AIEA).
Uma das Resoluções que votei, favoravelmente,
como representante do Senado Federal brasileiro, estabelece que todos os países-membro da UIP devem
intensiﬁcar diligências para prevenir a proliferação de
armas nucleares e erradicar outros tipos de armas de
destruição em massa. Igualmente, foi lançado um apelo a todos os países, no sentido de ratiﬁcar acordos,
consistentes com as normas do AIEA, e de reforçar
as políticas nacionais de não-transferência de equipamentos, matérias-primas ou tecnologia que propiciem
a disseminação dessas armas.
A votação totalizou 897 votos a favor da Resolução, 33 contra e 240 abstenções. A delegação nortecoreana votou com pedido de destaque.
Aprovamos três Resoluções sobre o tema da luta
contra o terrorismo internacional e o alcance da segurança energética, pela Comissão de Paz e Segurança
Internacional. Um dos aspectos ressaltados foi o da
necessária cooperação entre os parlamentos nacionais
e a Organização das Nações Unidas (ONU), na promoção da paz mundial, no combate às ações terroristas
e em defesa de maior segurança energética.
Dentre as resoluções que aprovamos ressalte-se
a que demanda de todos os Países medidas enérgicas que impeçam bancos, organizações ﬁnanceiras e
outras entidades situadas sob sua jurisdição territorial
a ﬁnanciar e apoiar qualquer organização de cunho
terrorista.
Foi relembrada a responsabilidade conjunta dos
Congressos Nacionais e do Poder Judiciário para garantir o estado de direito e a preservação dos direitos
humanos, levando em conta o desaﬁo do combate
ao terrorismo. A Resolução oriunda da Comissão de
Paz e Segurança Mundial prevê, ainda, que os governos promovam uma maior colaboração em defesa da
segurança energética e considerem as interligações
que poderão existir entre o terrorismo e a oferta de
energia, particularmente os derivados de petróleo e
a energia nuclear.
Foi destaque a discussão sobre as precárias
condições de vida da maioria da população mundial.
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Aprovou-se uma Resolução oriunda da Comissão
de Desenvolvimento Sustentado, Comércio e Finanças reaﬁnando o papel dos parlamentos nacionais no
acompanhamento e na avaliação dos Objetivos do
Milênio para o Desenvolvimento (OMD). Concluiu-se
que o cumprimento das metas de redução e perdão
da dívida de países mais pobres, da erradicação da
pobreza e do combate à corrupção está a merecer a
atenção de todos os Países.
A Assembléia conclamou os países desenvolvidos
a honrarem, com urgência, o compromisso assumido
perante o OMD de destinar 0,7 por cento das suas rendas nacionais brutas para ﬁnanciar ações e medidas
de política em prol da redução da pobreza e da fome
mundial. Um dos aspectos mais criticados refere-se
ao crescente gasto militar, em nível mundial; recursos
esses que deveriam ser mais bem alocados para o
benefício das necessidades humanas básicas.
Foi lembrada a importância do Parlamento no
controle e na avaliação dos acordos celebrados internacionalmente e que tratam da igualdade entre sexos,
na promoção da mulher e nas decisões políticas que
as envolvem.
Outra recomendação acatada foi a de que os Parlamentos aprovem leis anticorrupção que sejam eﬁcazes, principalmente aquelas que regulem as compras
governamentais. Seria recomendável também a criação
de comissões independentes anticorrupção, em conjunto com o Poder Judiciário e a sociedade civil.
A Comissão de Democracia e Direitos Humanos
com a nossa participação aprovou Resolução destacando o tema das pessoas desaparecidas, particularmente
em áreas de conﬂito armado e de extrema violência
local e requereu daqueles Governos a adoção de medidas que reconheçam o direito das famílias de serem
informadas sobre o destino dos desaparecidos, além do
reconhecimento do status jurídico dessas pessoas.
Agradeço o apoio que foi legado ao trabalho da
delegação brasileira pelo Embaixador Marco A. D.
Brandão, Assessor Especial do Ministério de Relações
Exteriores para Assuntos Parlamentares e pelo Embaixador Sérgio Abreu e Lima Florêncio, Representante
do Brasil junto à Missão Permanente do País em Genebra, Suíça. A Segunda-Secretária daquela Missão,
Cláudia de Angelo Barbosa, colaborou decisivamente
para o êxito da nossa missão ao exterior.
São essas as informações a serem prestadas,
no âmbito do presente Relatório.
Brasília, 28 de novembro de 2006. – Senador
Roberto Cavalcanti.
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RELATÓRIO DE VIAGEM
Do Senador Roberto Cavalcanti, sobre
missão ao exterior para representar o Senado Federal no II Foro Parlamentar Ibero-americano, na cidade de Montevidéu, Uruguai,
nos dias 25 e 26 de setembro de 2006.
Nos termos do inciso II, a do art. 40 de Regimento Interno, mediante o Requerimento nº 957, de 2006,
datado de 4-9-2006, fui autorizado a me ausentar do
País, de 23 a 27 de setembro de 2006, para representar
o Senado Federal no II Foro Parlamentar Ibero-americano realizado na cidade de Montevidéu, Uruguai, nos
dias 25 e 26 de setembro de 2006.
O Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Aldo Rebelo (PCdoB/SP) e eu, como representantes do Congresso Nacional brasileiro, participamos de todas as discussões e votações que levaram
à aprovação do projeto do Estatuto de Montevidéu.
Outro assunto discutido no II Foro refere-se às
Migrações para o Desenvolvimento Compartilhado, em
preparação à XVI Cúpula de Chefes de Estado e de
Governo da Ibero-América, realizado posteriormente
naquela cidade, nos dias 4 e 5 de novembro deste.
O projeto de “Estatuto de Montevidéu”, aprovado em 27 de novembro, deﬁne os dispositivos legais
para regular o funcionamento do Fórum Parlamentar
Ibero-americano, que se reunirá, anualmente, em Assembléia de representantes. O projeto foi elaborado por
um Grupo de Trabalho com representantes Portugal,
Espanha, Chile e Uruguai. A aprovação do projeto de
Estatuto representa a consolidação da Comunidade
Ibero-americana de Nações, ali deﬁnida como “...um
espaço com uma história e herança cultural comuns,
que se assenta em princípios e valores partilhados
pelos países ibero-americanos”.
O art. 3º do Estatuto estabelece a constituição
do Foro Parlamentar Ibero-americano e as regras de
designação dos membros efetivos e membros suplentes. A organização, o funcionamento e as formas
de deliberação são objetos dos artigos 4º, 5º e 6º daquele instrumento legal. O Estatuto entrará em vigor
após ser aprovado pelos parlamentos dos Estados que
compõem a Comunidade Ibero-americana de Nações
e que se ﬁzeram representar no II Foro Parlamentar
Ibero-americano, conforme reza o art. 7º.
O principal objetivo dos encontros de parlamentares dos países-membro é fortalecer a democracia
e a economia das nações ibero-americanas. O Foro
Parlamentar é a versão parlamentar da Cúpula Iberoamericana de Chefes de Estado e de Governo, que
acontece desde 1991 e reúne, anualmente, presidentes
e primeiros-ministros dos 21 países-membro.
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Os principais objetivos do Foro são: estabelecer
um marco de cooperação entre todas as instâncias
da Comunidade mero-americana, acompanhar os
programas multilaterais de cooperação técnica interparlamentar e fortalecer o estado de direito e de vida;
promover as instituições democráticas e o desenvolvimento sócio-econômico; e a manutenção da paz entre
os países-membro e a comunidade internacional.
Ressalto e agradeço o apoio que nos foi proporcionado pelo Embaixador do Brasil no Uruguai, José
Eduardo M. Felício e pelos funcionários da Embaixada, sem os quais nosso trabalho não teria obtido o
resultado desejado.
São essas as informações a serem prestadas,
no âmbito do presente Relatório.
Brasília, 28 de novembro de 2006 – Senador
Roberto Cavalcanti.
RELATÓRIO DE VIAGEM
Do Senador Roberto Cavalcanti, sobre
missão ao exterior para representar o Senado Federal na Reunião de Constituição
da Assembléia Parlamentar Euro-LatinaAmericana, realizada na cidade de Bruxelas, Bélgica, nos dias 8 e 9 de novembro
de 2006.
Nos termos do inciso II, a do art. 40 de Regimento Interno, mediante o Requerimento nº 1.084,
de 2006 de 6-11-2006 fui autorizado a me ausentar
do País, de 7 a 13 de novembro de 2006, para representar o Senado Federal na Reunião de Constituição
da Assembléia Parlamentar Euro-Latina-Americana
(EUROLAT), realizada na sede do Parlamento Europeu, na cidade de Bruxelas, Bélgica, nos dias 8 e 9 de
novembro de 2006.
A delegação brasileira era composta, além da minha participação, dos Deputados Federais Ney Lopes
(PFL-RN), Presidente do Parlamento Latino-Americano;
Deputadas Federais Maria Helena (PSB-RR) e Laura
Carneiro (PFL-RJ), e Deputado Federal Eduardo Barbosa (PSDB-MG).
A atuação dos delegados brasileiros foi eﬁcaz
nas discussões e nas votações que possibilitaram a
criação da Assembléia Parlamentar Euro-Latina-Americana (EUROLAT).
A EUROLAT é constituída por 120 parlamentares, correspondendo à Europa sessenta (60) membros
do Parlamento Europeu e os outros sessenta (60) à
América Latina (provenientes dos Parlamentos Andino, Centro-americano e Latino-americano), bem como,
por representantes dos governos nacionais do Chile e
do México e por membros da comissão parlamentar
conjunta do Mercosul.
Na sessão inaugural, o número atual de representantes na Assembléia foi objeto de debate e ﬁcou
registrada a sugestão de aumento de 120 para 150
participantes. O Vice-Presidente do Parlamento Cen-
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tro-americano aﬁrmou ser “...necessário aumentar o
número de participantes de modo a permitir uma representação justa do Mercosul, do Chile e do México”,
opinião compartilhada por muitos dos presentes.
A Eurolat tem três comissões: Assuntos Políticos,
Segurança e Direitos Humanos; Assuntos Econômicos, Financeiros e Comerciais; e Assuntos Sociais,
Ambiente, Educação e Cultura.
Os pronunciamentos versaram sobre a importância de se formalizar o diálogo político e comercial entre
a América Latina e a União Européia e no documento
ﬁnal da Reunião ﬁcou expressa a recomendação que
“...a União Européia e o Mercosul concluam o quanto
antes um acordo de associação completo, ambicioso
e equilibrado que estabeleceria a maior Zona Livre de
Comércio entre regiões do mundo”.
Essa implementação de Acordos de Associação entre a União Européia e a América Latina ﬁcou
registrada no documento ﬁnal da Assembléia como
“...um objetivo estratégico prioritário em um contexto
internacional marcado por uma maior interdependência, pelo crescimento econômico e pela emergência
de novas potências econômicas”, lembrando que “...
a integração regional e bi-regional é, de acordo com
as normas multilaterais, a melhor resposta à globalização econômica e um mecanismo fundamental para
estimular o crescimento econômico, o desenvolvimento
e o emprego.”
Vale destacar que, não apenas no campo econômico, mas no campo político, as resoluções por nós
votadas nas 3 Comissões Temáticas da Assembléia e
incorporadas à Resolução Final versaram sobre matéria de democracia e de direitos humanos; de promoção de um multilaterismo forte e eﬁcaz, baseado no
direito internacional e no sistema das Nações Unidas;
na luta contra o terrorismo, contra a droga e o crime
organizado.
O documento ﬁnal espelha a preocupação dos
participantes da recém-criada entidade internacional
com a necessidade de se garantir o êxito de uma governabilidade democrática. Essa requer participação
popular e a existência de partidos fortes, abertos e
democráticos que sejam instrumentos de fomento à
formação e consolidação da conﬁança da sociedade
civil nas instituições públicas.
Uma das Resoluções ﬁnais da Reunião estabelece que o Eurolat buscará o “... intercâmbio de experiências sobre os progressos registrados em matéria
de reformas administrativas e de governabilidade na
América Latina e na União Européia, assim como a
promoção de canais inovadores de participação, a
partir de iniciativas próprias.”
Destaque-se que, dentre essas “iniciativas próprias”, o documento ﬁnal cita o “orçamento participativo” praticado em algumas cidades brasileiras, ou “as
formas tradicionais de participação política das comunidades indígenas”, no Brasil, com o objetivo de criar
um espaço aberto para toda a sociedade civil.
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No tocante à defesa dos direitos humanos, a Eurolat assumiu o compromisso de promover medidas de
política e mecanismos nacionais efetivos para assegurar a promoção e a proteção dos direitos humanos,
particularmente, daquela parcela mais vulnerável da
população: as mulheres, as crianças e as minorias étnicas, notadamente os índios.
Ressalte-se, também, a extensiva discussão entre
os pares sobre os problemas ambientais que aﬂigem a humanidade, como o desmatamento e o aquecimento global
e as iniciativas que visam a combater o tráﬁco de drogas,
de seres humanos para ﬁns de exploração sexual.
No ﬁnal da Reunião elegemos, por aclamação,
dois (2) co-presidentes e doze (12) vice-presidentes.
O deputado brasileiro Ney Lopes, Presidente do Parlamento Latino-Americano, e um representante espanhol
no Parlamento Europeu, José Ignácio Salafranca, são
os dois co-presidentes. Os vice-presidentes europeus,
membros do Parlamento Europeu, representam os seguintes países: Alemanha, Bélgica, França, Letônia,
Portugal e Reino Unido. Do lado latino-americano, os
6 vice-presidentes provêm dos Parlamentos regionais
e representam: Brasil, Chile, México, Panamá e Peru
e o Mercosul.
Agradeço o apoio conferido ao nosso trabalho
pela Embaixadora Maria Celina de A. Rodrigues e de
todo o corpo diplomático junto à Missão do Brasil na
Comunidade Européia, em Bruxelas.
São essas as informações a serem prestadas,
no âmbito do presente Relatório.
Brasília, 30 de novembro de 2006 – Senador Roberto Cavalcanti(PRB – PB).
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB –
ES) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.200, DE 2006
Requeiro, nos termos da lei, Voto de Aplauso para
o funcionário do Senado Federal Marcos Evandro Cardoso Santi, pelo lançamento do seu livro, “Criação de
Comissões Parlamentares de Inquérito”, hoje a noite.
Sala das Sessões,30 de novembro de 2006. –
Ideli Salvatti.
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REQUERIMENTO Nº 1.201, DE 2006
Requeiro, nos termos da lei, Voto de Aplauso para
a Turma de Aspirantes de 2006 da Academia da Força
Aérea, “Turma Therion”, que se formou hoje, em Pirassununga–SP. Dentre os formandos, encontram-se as
primeiras onze mulheres que, a partir de agora, integrarão, como pioneiras, o Quadro de Oﬁciais Aviadores
da Força Aérea Brasileira. Poderá estar nesse grupo a
primeira mulher Comandante da Aeronáutica.
Sala das Sessões,30 de novembro de 2006. – Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Passa-se à:
ORDEM DO DIA
Não chegou à Presidência acordo das Lideranças
sobre a apreciação do Item 1 da pauta (Projeto de Lei
de Conversão nº 22, de 2006).
Está encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens sobrestados:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 22, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 316, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 22, de 2006 (proveniente
da Medida Provisória nº 316, de 2006), que altera as Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991 e
9.796, de 5 de maio de 1999, aumenta o valor
dos benefícios da previdência social; revoga
a Medida Provisória nº 316, de 11 de agosto
de 2006; dispositivos das Leis nºs 8.213, de
24 de julho de 1991, 8.444, de 20 de julho de
1992 e da Medida Provisória nº 2.187-13, de
24 de agosto de 2001; e da Lei nº 10.699, de
9 de julho de 2003.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 8.12.2006
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 23, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 317, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 23, de 2006 (proveniente da Medida Provisória nº 317, de 2006),
que altera dispositivos da Lei nº 11.322, de 13
de julho de 2006, que dispõe sobre a renego-
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ciação de dívidas oriundas de operações de
crédito rural contratadas na área de atuação
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
– Adene, e dá outras providências.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 14.12.2006
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 318, DE 2006
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 318, de 2006), que abre crédito
extraordinário no valor global de oitocentos e
cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais, em
favor da Presidência da República, dos Ministérios da Educação, da Justiça, das Relações
Exteriores, da Defesa e de Operações Oﬁciais
de Crédito, para os ﬁns que especiﬁca.
Relator revisor:
Prazo ﬁnal: 20.12.2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 435, de 2006 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.211, de
2006, da Comissão de Assuntos Econômicos),
que aprova a Programação Monetária para o
terceiro trimestre de 2006.
5
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.
6
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, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
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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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 66, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 66, de 2005, tendo como primeiro signatário o Senador José
Jorge (apresentada como conclusão do Parecer nº 2.054, de 2005, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), que acrescenta o
inciso XVI e o § 2º ao art. 52 da Constituição,
para atribuir ao Senado Federal competência
para indicar membros do Conselho Diretor ou
da Diretoria das Agências Reguladoras.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, 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 (trata da ordem social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 41, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de 1999;
e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que altera
os arts. 14 e 82 da Constituição Federal, para
aumentar o prazo do mandato do Presidente
da República e proibir a reeleição.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
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tor: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 58, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Eduardo Dutra, que
dá nova redação ao § 5º do artigo 14 da Constituição Federal, suprimindo a reeleição para
Prefeitos e prevendo a desincompatibilização
nos outros casos.
Pareceres sob nºs 611, de 1999; e 1.038,
de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, – 1º pronunciamento: (somente
sobre a Proposta de Emenda à Constituição
nº 10, de 1999), Relator: Senador Jefferson
Péres, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com votos contrários dos Senadores Agnelo Alves,
Edison Lobão, José Alencar, Lúcio Alcântara,
Romeu Tuma e Sérgio Machado e, abstenção do Senador Antônio Carlos Valadares; e
– 2º pronunciamento: Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97,
de 1999; e nº 20, de 2004, e pela aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 41,
de 2003, nos termos da Emenda nº 2-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 58, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 10, 70 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 58, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Antônio Carlos Valadares, que dispõe sobre a inelegibilidade para os
mesmos cargos, no período subseqüente, do
Presidente da República, dos Governadores
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de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos e ﬁxa em cinco anos a duração de seus
mandatos.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 70, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 97, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 70, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Roberto Requião, que
dispõe sobre a inelegibilidade para os mesmos
cargos, no período subseqüente, do Presidente
da República, dos Governadores de Estado e
do Distrito Federal e dos Prefeitos.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que oferece.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 97, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 10, 58 e 70, de 1999;
nº 41, de 2003; e nº 20, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 97, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Carlos Patrocínio, que dá
nova redação ao § 5º do art. 14 e ao inciso II
do art. 29 da Constituição Federal, vedando a
reeleição de Prefeitos e Vice-Prefeitos, e estabelece a simultaneidade das eleições para
todos os cargos eletivos, a partir de 2006.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
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Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 10, 58, 70 e 97, de
1999; e nº 41, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2004, tendo como primeiro
signatário o Senador Sibá Machado, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para estabelecer a coincidência dos mandatos federais, estaduais e
municipais.
Parecer sob nº 1.038, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati, pela rejeição das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 10,
58, 70 e 97, de 1999; e nº 20, de 2004, e pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2003, nos termos da Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003,
na Casa de origem), que altera o inciso XIII
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas
como obras protegidas pela legislação dos
direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Roberto Saturnino.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 278, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 278, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Bingos, que autoriza os Estados Federados
e o Distrito Federal a explorar loterias.
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17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 225,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios que altera e
acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, que “dispõe sobre os crimes
de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores; a prevenção da utilização do sistema
ﬁnanceiro para os ilícitos previstos nesta Lei;
cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências”
(torna obrigatória a identiﬁcação de clientes,
a informação de operações, a comunicação
de transferências internacionais e aumenta
os valores das multas).
18
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
(tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa
ou negar a verdade, na condição de indiciado
ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 227, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
227, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, que
altera dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de
2002, ampliando o âmbito de aplicação do
pregão eletrônico e melhorando mecanismos
de controle.
20
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 228, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 228,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que institui o
Programa de Incentivo a Revelações de Interesse Público e dá outras providências.
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21
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 229, DE 2006 – COMPLEMENTAR
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
229, de 2006 – Complementar, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que altera a Lei Complementar
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, a ﬁm de estabelecer uma melhor ﬁscalização sobre os
fundos de previdência complementar.
22
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 263, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
263, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Emigração, que
dispõe sobre concessão de anistia a quem
tenha registrado no Brasil ﬁlho de mãe ou pai
brasileiro nascido em país fronteiriço, e dá outras providências.
23
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 2006
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
264, de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Terra, que altera os arts. 161 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940, e o art. 1º da Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990, para prever o
esbulho processório com ﬁns políticos e enquadrá-lo no rol dos crimes hediondos, e dá
outras providências.
24
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 131, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 131, de 1997 (nº 573/97,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Parceria e de Cooperação em
Matéria de Segurança Pública, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Francesa, em Brasília, em 12 de março de 1997.
Pareceres sob nºs 143, de 1998; 1.603
e 1.604, de 2005, das Comissões
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 1º pronunciamento, Relator: Senador
Romeu Tuma, favorável, com voto contrário,
em separado, da Senadora Benedita da Silva;
2º pronunciamento, Relator ad hoc: Senador
Jefferson Peres, favorável; e
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– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, por solicitação da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional),
Relator: Senador Jefferson Peres, favorável.
25
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2006
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.163, de 2006 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.215, de 2006, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Roberto Saturnino),
solicitando que sejam apresentados votos de
solidariedade para com todos os que sofrem
perseguições em virtude de sua condição de
imigrante e para com os valores democráticos
e liberdades defendidos pelos pais fundadores da nação estadunidense, que podem estar
ameaçados por medidas arbitrárias sob a égide
das necessidades de segurança.
MATÉRIAS A SEREM DECLARADAS
PREJUDICADAS
26
Projeto de Lei do Senado nº 106, de 2005, de
autoria do Senador Papaléo Paes, que altera a Lei nº
10.507, de 10 de julho de 2002, que cria a proﬁssão
de Agente Comunitário de Saúde, para dispor que a
sua contratação, quando efetivada mediante vínculo
indireto, observará o regime da Consolidação das Leis
do Trabalho; e
27
Projeto de Lei do Senado nº 41, de 2006, de
autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe
sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de Agente Comunitário de Saúde e Agente de
Combate às Endemias, na forma do § 5º do art. 198
da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Os Srs. Senadores Eduardo Azeredo, Rodolpho Tourinho, Romero Jucá, Sérgio Guerra, Juvêncio
da Fonseca, Flexa Ribeiro, Alvaro Dias, a Srª Senadora Lúcia Vânia, os Srs. Senadores Leonel Pavan
e Antero Paes de Barros enviaram discurso 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. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs
Senadores, volto a esta tribuna para registrar editorial
publicado pelo jornal Valor Econômico, em 30/11/2006,
que trata de um tema bastante delicado e polêmico: a
renegociação da dívida de estados e municípios com
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a União. Tão delicado, que o título da publicação já
serve de alerta: “Todo cuidado é pouco com a dívida
dos Estados”.
O editorial cita proposta levada pelo prefeito de
Belo Horizonte, Fernando Pimentel, ao presidente Lula.
Trata-se da possibilidade de troca do indexador da dívida, que deixaria de ser o IGP-DI e passaria a ser o
IPCA, de percentuais mais baixos. Estados e municípios também renegociariam o pagamento das dívidas
atuais – um estoque de R$260 bilhões – por mais 30
anos. Assim, teriam mais espaço para investir.
No entanto, alerta o editorial, seria necessário
mudar o limite de endividamento previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), o que é preocupante.
Além disso, a União deu subsídio para assumir as dívidas – a correção, mesmo pelo IGP e juros de 6% ao
ano, tem uma das mais baixas taxas do mercado – o
que levaria o Tesouro, no caso de nova renegociação,
a dar também novo subsídio. Acontece, como aponta
o texto, “que o dinheiro tem de sair de algum lugar”.
Outra questão levantada pelo editorial é que “o
governo federal, que não tem teto de endividamento
ﬁxado na LRF, e deveria, investe muito pouco e eleva gastos correntes com salários, por exemplo. Nada
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garante que, havendo dinheiro extra, estados e municípios não façam a mesma coisa”.
Por ﬁm, com a experiência de quem governou Minas Gerais e conduziu a renegociação que o Estado fez
com a União, gostaria de concordar ainda com outros
pontos abordados no editorial: desde 1997, estados
e municípios vêm pagando em dia uma conta então
desgovernada de R$100 bilhões. A renegociação pôs
ﬁm a uma história de descontrole ﬁnanceiro e possibilitou o planejamento de gastos real, ao acabar com os
bancos estaduais que, na prática, se endividavam em
ritmo desgovernado. A partir daí, foi aprovada a Lei de
Responsabilidade Fiscal, citada como um dos maiores
marcos das ﬁnanças públicas brasileiras.
Sr. Presidente, por concordar inteiramente com
seu conteúdo, encaminho e requeiro que o editorial
do Valor Econômico passe a constar dos Anais desta Casa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs
Senadores, já se vão 3 anos desde a promulgação da
Emenda Constitucional nº 42, que promoveu pequenas
alterações no sistema tributário nacional.
Naquela ocasião, o Senado realizou um intenso
debate sobre o tema, que foi considerado pelo atual
Governo Federal, no início do primeiro mandato, um
dos pilares da nova administração. E, como em outras
oportunidades, a contribuição desta Casa foi fundamental para celebração de um acordo que possibilitou
a promulgação de parte da Reforma Tributária.
Fazia parte do acordo, construído com a participação de todos os líderes do Senado e da própria liderança do governo, o envio para Câmara dos Deputados
da outra parte da Reforma que contava até com um
calendário pré-estabelecido para sua tramitação.
A parte promulgada, além de estabelecer algumas alterações pontuais, basicamente atendia às
principais demandas do Governo Federal para garantir sua arrecadação nos próximos quatro anos: foram
prorrogadas à CPMF e a Desvinculação das Receitas
da União, a DRU.
No entanto, os demais pontos, que representavam
o grande salto de qualidade no sistema tributário nacional, e retornou à Câmara dos Deputados, permanece
até hoje sem qualquer decisão daquela Casa.
A matéria consensuada no Senado recebeu a
denominação de PEC nº 228 na Câmara dos Deputados, posteriormente, desmembrada em PEC 228-A
e PEC 255 ainda no primeiro semestre de 2004. Desde então, mais um desmembramento da proposta que
ainda se encontra na Comissão Especial destinada a
proferir parecer, agora, sobre as PECs de nº 228-A,
255, 285 e 293, todas de 2004.
A única ação legislativa sobre a matéria desde o
ano de 2004, foi a apresentação de um requerimento
para que a PEC 255 fosse apreciada diretamente no
plenário, que infelizmente foi indeferido pela Mesa da
Câmara dos Deputados.
Infelizmente o empenho e a vontade política demonstrada pelo Governo Federal e pela sua base de
sustentação no Congresso para manutenção da DRU
e da CPMF não foram veriﬁcados na tramitação dos
demais pontos estabelecidos no acordo.
Temas como a uniﬁcação do ICMS, que deveria
se converter no Imposto sobre o Valor Agregado – IVA
em 2007, o aumento do FPM e Fundo de Desenvolvimento Regional, assuntos de suma importância para
Estados, Municípios e, principalmente, para economia nacional, foram negligenciados pela Câmara dos
Deputados.
Agora, novamente, o Presidente reeleito anuncia
sua disposição em concluir a Reforma Tributária. Resta
saber se existirá vontade política do Governo Federal
para a retomada de todos os temas ou, mais uma vez,
serão apenas estendidas as vigências da DRU e da
CPMF que se encerram no ﬁnal de 2007.
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A verdadeira Reforma Tributária que o país precisa não pode ser tímida como a anterior, sob pena
de condenarmos a economia brasileira a manter os
níveis píﬁos de crescimento. Não há dúvidas de que
a redução das taxas de juros e o combate dos excessivos gastos correntes, juntamente a outros fatores,
são importantes para que o país saia da estagnação
econômica em que se encontra.
No entanto, a racionalização dos impostos e a
redução da carga tributária, conseqüências esperadas
de uma Reforma séria, são imprescindíveis para que o
país atinja o nível de crescimento satisfatório.
Outro aspecto, fundamental da Reforma Tributária
para o aperfeiçoamento da democracia brasileira é a
revisão do pacto federativo, sobretudo na distribuição
do bolo tributário. Não é mais aceitável que Estados e
Municípios sejam tão dependentes do Governo Federal.
É importante rever a evolução das receitas compartilhadas em comparação com as não-compartilhadas.
É inconcebível que as receitas devidas a todos os entes da federação tenham sua representação reduzida
na arrecadação total administrada pela Secretaria de
Receita Federal de mais de 76% para menos de 45%
nos dias atuais.
Dentre os principais pontos aprovados na Reforma do Senado e enviados à Câmara dos Deputados,
mereceu muita atenção desta Casa a questão do Desenvolvimento Regional em conjunto com o ﬁm da famigerada Guerra Fiscal entre os Estados.
Foram proibidas as concessões de novos incentivos ﬁscais e estabelecido no texto constitucional um
mecanismo de incentivo ao desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas, especialmente do Norte
e do Nordeste do Brasil.
Sr Presidente, Sras e Srs Senadores, o texto
aprovado no Senado e enviado à Câmara dos Deputados contemplava, efetivamente, grande parte das
necessidades de aperfeiçoamento do sistema de tributação nacional, mas, por falta de empenho, o que
na verdade conﬁgurou mais uma quebra de acordo do
atual governo, não foi levada a diante.
Mais uma vez o país presencia a vontade do
presidente Lula em se encontrar com todos os governadores eleitos para tratar, entre outras coisas, desse
tema. Ou seja, a encenação se repete.
Eu apenas espero que os resultados do novo
encontro, no próximo mandato, não se restrinja a apenas mais uma foto como ocorreu no início do atual
governo.
Era o que eu tinha a dizer!
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Srs.
Senadores, uma das grandes discussões que se travam no Brasil é a deﬁnição da linha de pobreza e, por
conseqüência, qual é a população pobre que deve ser
objeto preferencial das políticas públicas de inserção
e promoção social.
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A questão, de resposta não-trivial, tem esbarrado,
não só no conceito do que seja o limite de pobreza,
como na capacidade do Estado brasileiro de proceder
a levantamentos conﬁáveis e atualizados da situação
dos cidadãos brasileiros.
A Fundação IBGE, principal braço do Governo
para levantamentos estatísticos sobre o País, tem conseguido, ano após ano, aumentar a conﬁabilidade e a
abrangência dos estudos que faz sobre a população
brasileira.
As pesquisas do IBGE têm servido de importante
subsídio para a deﬁnição de políticas públicas, já que
permitem um melhor conhecimento do estado em que
vivem os brasileiros e as brasileiras, sistematizados por
faixas etárias, econômicas e divisões territoriais.
Excepcional contribuição para o conhecimento do
Brasil real em termos de pobreza de sua população
acaba de ser divulgada. Com base em informações extraídas da Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE, o
Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural
do Ministério do Desenvolvimento Agrário publicou,
neste ano, o estudo “Dimensão, Magnitude e Localização das Populações Pobres no Brasil”.
Aproveito para agradecer da tribuna a gentileza
do Senhor Ministro Guilherme Cassel em enviar-me
exemplar do documento, que muito interessou e do
qual extraio relevantes informações.
Interessante, objetivo e esclarecedor, o estudo
coloca à disposição dos governantes, dos políticos e
de todos os pesquisadores aprofundado e completo
retrato da distribuição da pobreza no Brasil. Começa
por deﬁnir, ou redeﬁnir, o limite de pobreza no País, não
apenas em critérios de renda monetária, mas também
em termos de ganhos não-monetários, principalmente
no meio rural, onde a produção agrícola para consumo
próprio é, também, uma forma de renda familiar.
Sr. Presidente, do estudo apresentado, podemos
extrair preciosas informações sobre a distribuição da
pobreza e indigência em todo o Brasil. Fica evidente
que é no Nordeste que se situa a maior percentagem
de brasileiros abaixo do limite de pobreza e mesmo de
indigência. No Norte, principalmente no Amazonas e
no Acre, repetem-se situações semelhantes.
De fato, metade da população pobre no País se
concentra no Nordeste, onde a proporção de indigentes
atinge 10% da população e a de pobres alcança 30%.
Os contextos geográﬁcos que se destacam negativamente, com expressivas participações de populações
pobres são, em primeiro lugar, o Nordeste urbano e
não-metropolitano e o Nordeste rural.
Impressionante, também, é notar que o gasto alimentar mensal per capita do segmento populacional
classiﬁcado como indigente não ultrapassa 103 reais,
em São Paulo, podendo ser de apenas 35 reais no
Norte ou no Nordeste rurais. Se estendermos o conceito para a categoria pobreza, o gasto se eleva para
205 reais, em São Paulo, e para 61 reais no Norte e
Nordeste rurais. O que, convenhamos, é uma miséria
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quando pensamos nas necessidades reais de uma
pessoa para se desenvolver e se manter física e intelectualmente saudável.
Srªs e Srs. Senadores, estamos falando de brasileiros que mal e mal conseguem atingir as necessidades
calóricas mínimas para satisfazer as exigências da vida
cotidiana. Por isso aparecemos sistematicamente mal
classiﬁcados nos levantamentos internacionais sobre
Índice de Desenvolvimento Humano.
A pesquisa em que estou baseando este meu
pronunciamento mostra importantes dados orientadores para as políticas públicas nacionais, regionais,
estaduais e municipais. Fica patente que a população
brasileira é desigualmente pobre entre as regiões geopolíticas e entre os espaços habitacionais – rural,
urbano ou metropolitano. Fica também evidente que
políticas diferenciadas devem ser implementadas e
devem comprometer todas as esferas de poder, já que
têm competências concorrentes e necessariamente
complementares.
Assim, Sr. Presidente, não há como estabelecer políticas únicas para corrigir nossos índices de
pobreza ou indigência em todo o País. Fazer assim é
incorrer em distorções em face das grandes diferenças regionais.
O Brasil é, hoje, uma Nação majoritariamente urbana, concentrando cerca de 80% de sua população
nas cidades e nas regiões metropolitanas. Todavia, no
Nordeste, a maioria da população abaixo da linha de
pobreza se distribui entre as cidades e o meio rural em
proporções quase idênticas. No Sudeste, a concentração da pobreza reproduz a concentração urbana, pois
mais de 90% dos pobres e indigentes se encontram
nas cidades e regiões metropolitanas.
Assim, Srªs e Srs. Senadores, é possível aplicar
políticas voltadas para o meio rural no Norte e Nordeste que produzam efeitos signiﬁcativos na redução da
pobreza nessas regiões. Contudo, no Sudeste, no Sul
e Centro-Oeste, as políticas têm de atacar o problema
nas cidades e metrópoles, implicando outros tipos de
programas e projetos.
Sr. Presidente, o desenvolvimento de estudos
abrangentes e aprofundados sobre a situação da população brasileira é tão importante quanto os levantamentos sobre infra-estrutura para escoamento da produção nacional. Trata-se de saber onde estão e como
vivem os brasileiros e brasileiras e como o Governo
pode agir para levar-lhes o máximo de benefícios que
o progresso pode lhes oferecer.
Com a sensibilidade já demonstrada pelo Governo
Lula no trato das questões sociais, estou convicto de
que esse documento “Dimensão, Magnitude e Localização das Populações Pobres no Brasil” será de grande valia para a deﬁnição dos programas de inclusão
social e de redistribuição de renda no País.
Já está mais do que demonstrado e, creio eu,
introjetado, que a mola mestra do desenvolvimento do
Brasil é o resgate das dívidas sociais, aí incluídas a
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educação, a saúde e a renda dos brasileiros. Estudos
como o que acabo de mencionar podem ser instrumentos poderosos de orientação das autoridades e
de todos os que desejam melhorar este País.
Tenho conﬁança de que o novo mandato do Presidente Lula demonstrará o acerto de sua reeleição e
os benefícios que resultarão dos programas sociais
implementados no primeiro quadriênio e que serão
melhorados e ampliados no período que se inicia em
janeiro próximo.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para

Dezembro

743

de 2006

fazer o registro da matéria intitulada “Brasil gasta mal
e desaponta, diz FMI”, publicada no jornal Folha de
S.Paulo de 15 de setembro do corrente.
A matéria destaca que o Fundo Monetário Internacional aﬁrma que aumento da despesa pública nos
últimos anos não atinge como deveria a infra-estrutura
e os programas sociais.
Sr Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para
registrar a matéria intitulada “Planalto sonegaria dados
sobre cartões”, publicada no jornal O Estado de S.
Paulo em sua edição de 19 de outubro do corrente.
A matéria destaca que o ministro do Tribunal de
Contas da União, TCU, Ubiratan Aguiar revelou a parlamentares que o Palácio do Planalto tem diﬁcultado a
investigação das despesas dos cartões corporativos,
em especial do gabinete da Presidência.
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Sr. Presidente, solicito que a matéria citada seja
considerada como parte integrante deste pronunciamento para que, assim, passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar a matéria intitulada “ONU cria grupo de responsabilidade social”, publicada pelo jornal O Estado
de S. Paulo de 25 de outubro do corrente.
A matéria destaca que a Organização das Nações
Unidas quer servir de referência para projetos sociais
no Brasil com o lançamento da Conversando com as
Nações Unidas, entidade representante da ONU no

Brasil, que pretende se aproximar da sociedade civil e
divulgar suas idéias, valores e pesquisas.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada como parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.

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 artigo da escritora Lya Luft, intitulado “No
denso nevoeiro”, publicado pela revista Veja em sua
edição de 20 de setembro do corrente.
Segundo o artigo o momento nacional nos dá a
impressão aﬂitiva de estarmos envolvidos num denso
nevoeiro, sem enxergar com clareza, por cima do atoleiro de perplexidade no qual vamos afundando e onde
intelectuais de boa formação, pessoas com preparo suﬁciente para ser lúcidas, parecem cegas à realidade e
querem nos convencer de que este país nunca esteve
tão bem, apesar de todos os escândalos de desvio de
dinheiro, tráﬁco de inﬂuencia, favorecimento de parentes e amigos e cinismo.

Ainda segundo a escritora, se o moralismo é detestável, a moralidade nos falta: é bom levar isso muito
a serio, e tratar de recuperá-la, urgentemente, talvez
com o voto mais lúcido dos nossos anos de democracia,
pois o preço de sermos o alegre país da malandragem
consentida poderá ser alto de mais.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

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.)

746

Dezembro

de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
2006
1º 36433

Sexta-feira

NOVEMBRO 2006
36434

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada “FHC compara PT
a nazistas”, publicada no jornal Correio Braziliense
de 24 de outubro do corrente.
Segundo a matéria, o ex– presidente Fernando
Henrique Cardoso, aﬁrmou que a estratégia petista é
a mesma usada por Hilter, onde deve-se mentir até
que a mentira pegue.
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Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar a matéria intitulada “Vai sumir pelo ralo”, publicada na revista Veja em sua edição de 08 de novembro do corrente.
A matéria destaca que o presidente Lula promete rigor nas contas públicas, mas os gastos avançam
bem mais rápido que a geração de riquezas e roubam
o potencial de desenvolvimento do país.
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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 LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT
sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para registrar a matéria intitulada “O Brasil pisou no
freio”, publicada pela revista ISTOÉ de 4 de outubro
do corrente.
A matéria destaca que o candidato do PSDB à
Presidência da República, Geraldo Alckmin, aﬁrma que
o Brasil pisou no freio com a política do governo Lula, e
promete levar o país à liderança da América Latina.
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Sr. Presidente, requeiro que a referida matéria seja
considerada como parte deste pronunciamento, para
que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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 presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 53 minutos.)
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NOVEMBRO 2006
Dezembro

de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira

1º

759

36445

760

36446

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
2006
de 2006

Dezembro

NOVEMBRO 2006
Dezembro

de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira

1º

761

36447

762

36448

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
2006
de 2006

Dezembro

NOVEMBRO 2006
Dezembro

de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira

1º

763

36449

764

36450

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
2006
de 2006

Dezembro

NOVEMBRO 2006
Dezembro

de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira

1º

765

36451

766

36452

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
2006
de 2006

Dezembro

NOVEMBRO 2006
Dezembro

de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira

1º

767

36453

768

36454

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
2006
de 2006

Dezembro

NOVEMBRO 2006
Dezembro

de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira

1º

769

36455

770

36456

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
2006
de 2006

Dezembro

NOVEMBRO 2006
Dezembro

de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira

1º

771

36457

772

36458

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
2006
de 2006

Dezembro

NOVEMBRO 2006
Dezembro

de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira

1º

773

36459

774

36460

Sexta-feira

1º

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO
2006
de 2006

Dezembro

NOVEMBRO 2006
Dezembro

de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira

1º

775

36461

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**
PRB – Roberto Cavalcanti **S

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*
PT – Delcídio Amaral **
PMDB – Valter Pereira **

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

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

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

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

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

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

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

Amapá
PMDB – José Sarney *
PMDB – Geovani Borges**S
PSDB – Papaléo Paes**

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

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

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

PSDB – Lúcia Vânia**

PSDB – Teotonio Vilela Filho**

PMDB – Valdir Raupp**

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

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

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

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

Tocantins
PSDB – Eduardo Siqueira Campos *

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

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1)

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

Prazo Final: 18.3.2005
Designação: 16.2.2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUPLENTES

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

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

(5)

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

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

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

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

(3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2)

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

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

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

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

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

SUPLENTES

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

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

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

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

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

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

(6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3)

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

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

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

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

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

Secretário: Marcello Varella
Reuniões: Quintas – Feiras às 12 horas –
Telefone: 3311-3506 Fax:
E – Mail: marcello@senado.gov.br
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Vice-Presidente: Senador Demóstenes Torres1
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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
Retornou em 18.8.2006, após término de licenças concedidas de acordo com Requerimentos nº 455 e 456, de
2006 (DSF de 30.8.2006).
4
Passou a integrar o Conselho de Ética no lugar do Senador Gerson Camata, em vaga cedida pelo PMDB, de
acordo com o OF. GLPMDB nº 318/2006, de 14.8.2006, e Ofício nº 269/2006, de 15.8.2006, aprovados na
Sessão do SF de 5.9.2006.
5
Passou a integrar o Conselho de Ética no lugar do Senador Ney Suassuna, de acordo com Of. GLPMDB nº
319/2006, de 14.8.2006, aprovado na Sessão do SF de 5.9.2006.
6
O Senador Geovani Borges deixou o exercício do cargo em virtude da reassunção do titular em 25.11.2006.
7
Eleito na Sessão do SF do dia 3.10.2006. Indicado de acordo com o Ofício nº 32/2006-GLDBAG-CSCOM, de
6.9.2006.
8
Vaga ocupada pelo Senador Ramez Tebet até a data de seu falecimento, em 17.11.2006.
2
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Notas:
1
Vaga do Senador Ramez Tebet, falecido em 17-11-2006.
2
Em 29.3.2005, foi publicada no DSF a leitura, no Plenário do SF, do Of. Nº 031/2005, das
indicações dos Senadores Demóstenes Torres e Álvaro Dias.
3
Em 17.5.2005, foi publicada no DSF a leitura, no Plenário do SF, do Of. Nº 186/2005, da
indicação do Senador Amir Lando e do Of. Nº 285/2005, da indicação da Senadora Fátima
Cleide
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