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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 70 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Nos termos do Requerimento nº 125, de 2006,
de iniciativa da Exmª Srª Senadora Ana Júlia Carepa
e outros Exmºs Srs. Senadores, a primeira parte do
tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da presente sessão será dedicado a homenagear a
memória da religiosa e missionária Dorothy Stang.
A segunda parte da Hora do Expediente da presente sessão terá o seu tempo dedicado a homenagear a TV Senado pelo transcurso dos dez anos de
sua criação.
Faço um apelo para que o tempo seja equanimemente dividido entre as duas justíssimas homenagens
que o Senado Federal tem a honra de prestar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Srªs e Srs. Senadores, convidados aqui presentes, estamos aqui hoje reunidos para homenagear
a memória de uma das ﬁguras mais emblemáticas da
recente história do Brasil e também para homenagear
a TV Senado pelos seus dez anos.
Dorothy Stang, uma americana de coração brasileiro, uma missionária obstinada, destemida, trocou
sua terra natal pelo sonho da reforma agrária e do desenvolvimento sustentável da região do Pará.
Odiada pelos grileiros, adorada pelos sem-terra,
Dorothy foi, sem dúvida, mártir na luta que o Brasil trava, há décadas, contra a violência no campo. O crime
bárbaro de que foi vítima indignou e chocou o Brasil e
o mundo inteiro; expôs mais do que qualquer outro a
questão dos conﬂitos agrários no País.
A morte da missionária foi decisiva para que a
Comissão encarregada de regulamentar a reforma
do Judiciário apresentasse projeto de lei transferindo
para o âmbito da Justiça Federal os crimes cometidos
contra os direitos humanos, tipiﬁcados em tratados internacionais assinados pelo Brasil. Trata-se de projeto
da maior importância no combate à impunidade e que
deve ser votado em breve pelo Senado Federal.
Temos de nos lembrar aqui, Srªs e Srs. Senadores, a ação da Senadora Ana Júlia Carepa e a dos
Senadores Demóstenes Torres e Eduardo Suplicy que
foram fundamentais para a punição dos assassinos da
Irmã Dorothy. Os três Senadores, enviados ao Pará
pela Presidência desta Casa, formaram, como todos
sabem, uma Comissão Especial que acompanhou a
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investigação, cuja criação foi por mim requerida ainda
na Liderança do PMDB.
O trabalho da Comissão resultou em amplo relatório sobre a situação fundiária do Pará e sobre as
causas da impunidade no Brasil, deixando clara a
enorme diﬁculdade da investigação policial e da ação
do Ministério Público na maioria dos Estados onde
ocorrem crimes decorrentes de conﬂitos rurais. Por
isso, Srªs e Srs. Senadores, é fundamental que, em
casos como este, a investigação seja transferida para
a alçada Federal.
A morte da missionária – uma morte anunciada,
vez que ela já havia sido ameaçada diversas vezes
– foi um alerta vermelho: obrigou o Incra a promover
o levantamento de toda a região, num total de dois
milhões e meio de hectares, para identiﬁcar as áreas
griladas. Ainda há muito a ser feito em relação ao conﬂito fundiário e à reforma agrária no Brasil.
No caso da Irmã Dorothy, assassinada um ano
atrás, dois pistoleiros já foram condenados e outros
dois acusados serão julgados agora em fevereiro. Mas,
Srªs e Srs. Senadores, a punição dos assassinos não
é suﬁciente. A morte de Dorothy Stang não pode ﬁcar
em vão. O País que todos queremos – moderno, desenvolvido e justo – não pode mais tolerar a injustiça
agrária, não pode tolerar massacres, como o dos ﬁscais
do Ministério do Trabalho, em Unaí, como o dos semterra, em Felisburgo, como o da Irmã Dorothy Stang.
Srªs e Srs. Senadores, como disse no início dos
trabalhos, esta sessão também se destinaria a homenagear os dez anos da TV Senado. E é também com
enorme alegria que comemoramos, hoje, os dez anos
da TV Senado.
Ao longo de todo esse tempo, a TV Senado tem
sido motivo de orgulho não apenas para nós, Senadores, Senadoras e funcionários, como para todos os
brasileiros, que podem acompanhar, em tempo real,
tudo o que acontece no Senado Federal – é bom que
se destaque, Senador Ramez Tebet –, sem qualquer
corte ou censura.
Com documentários, com programas especiais e
com transmissões ao vivo das sessões plenárias, das
comissões técnicas permanentes e do trabalho de investigação das Comissões Parlamentares de Inquérito,
a TV Senado é, hoje, mais que um meio de informação,
é um instrumento de cidadania, um instrumento de controle democrático do Legislativo por parte da população.
Aﬁnal, milhões e milhões de brasileiros podem acompanhar, passo a passo, a atuação dos Parlamentares
que ajudaram a eleger com seu voto.
Todos os brasileiros que têm acesso à televisão
a cabo, à Internet ou à antena parabólica recebem o
sinal da TV Senado, que, atualmente, alcança, poten-

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cialmente, um público de mais de 50 milhões de pessoas, em residências, em empresas, em órgãos públicos, em entidades de classe e em universidades. E
já posso anunciar que, muito em breve, em menos de
um ano, o número de brasileiros habilitados a assistir
à TV Senado poderá chegar a quase 90 milhões. É
que vamos iniciar, Srªs e Srs. Senadores, ainda este
ano, a Rede Senado de Televisão em sinal aberto.
Além de Brasília, inicialmente, mais doze capitais serão beneﬁciadas.
Os cinco próximos canais abertos serão inaugurados, Senador César Borges: em Salvador, será o Canal
53; em Recife, o Canal 55; em Fortaleza, o Canal 43;
em Manaus, o Canal 57; e, no Rio de Janeiro, o Canal
49. No prazo aproximado de um ano, Senador Flexa
Ribeiro, serão inaugurados também os canais da TV
Senado em Belém, em Natal, em Maceió, em Cuiabá,
em Boa Vista, em João Pessoa e em Goiânia. Por enquanto, são esses os sinais autorizados pelo Ministério das Comunicações, mas estamos, todos os dias,
juntamente com o jornalista Armando Rollemberg, que
é o Secretário de Comunicação do Senado Federal,
trabalhando para que nos sejam concedidos sinais de
retransmissão da TV Senado nas outras Capitais.
Não posso aqui, Srªs e Srs. Senadores, deixar de
lembrar um pouco da história da TV Senado, inaugurada em 5 de fevereiro de 1996 pelo então Presidente
do Congresso Nacional, meu querido amigo Senador
José Sarney, em uma decisão ousada, em uma decisão de estadista, sem dúvida, de quem pensa no interesse público. S. Exª criou e pôs em funcionamento
a TV Senado.
A partir de então, o trabalho do Legislativo tornouse inteiramente aberto aos brasileiros, tanto nos momentos de grandeza, como este momento de grandeza
da convocação, em que votamos absolutamente tudo
que precisava ser votado – precisamos votar apenas,
das principais matérias destacadas, as matérias referentes à Timemania e ao Fundeb, que chegou da Câmara dos Deputados; a da Timemania, sendo aprovada
na Câmara dos Deputados, já tramita nas Comissões
Técnicas do Senado Federal –, quanto nos momentos
em que o Senado também mereceu críticas.
Por meio dos telejornais ou das transmissões ao
vivo, nada mais escapa do olhar e do julgamento do
cidadão comum. E isto ﬁz questão de dizer, há pouco,
durante esta convocação: o nosso objetivo é sintonizar
o Senado Federal com a sociedade. E não vamos efetivamente nos recusar a fazer nenhuma mudança, absolutamente, que a sociedade exija que o Senado faça.
Nossa tevê é pioneira na transmissão ao vivo
de trabalhos legislativos, o que, hoje, é uma realidade até mesmo em níveis estaduais e municipais. Tudo
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isso se dá graças à Lei nº 8.977, de 1995, que criou a
possibilidade de canais de tevê dos Legislativos. Foi,
como todos sabem, uma trajetória rápida, muito rápida.
Antes de completar um ano, a TV Senado transmitia
durante 12 horas seguidas. Hoje, a programação é
ininterrupta, dia e noite.
A cobertura do trabalho legislativo e a discussão
sobre todas as matérias importantes que estão sendo
examinadas pelo Senado são complementadas por documentários, por debates, por programas culturais e de
utilidade pública. Também fazemos questão de ouvir o
que os brasileiros têm a dizer. A Central de Atendimento
e o endereço eletrônico da TV Senado são importantes
canais de interatividade com a população.
Srªs e Srs. Senadores, o alcance da TV Senado, convém aqui destacar, vai ainda mais além: suas
transmissões são regularmente cedidas para emissoras privadas no Brasil e até mesmo para outros países, como forma de prestar um serviço mais completo
à sociedade.
Encerro minhas palavras, parabenizando toda
a equipe responsável pelo dia-a-dia da TV Senado,
pela dedicação e pela seriedade do trabalho realizado.
Reaﬁrmo, Srªs e Srs. Senadores, minha convicção na
transparência do processo legislativo e reforço meus
votos de sucesso ainda maior nessa nova fase que se
inicia com a Rede Senado de TV em sinal aberto.
Era, inicialmente, o que eu tinha a dizer.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, V. Exª me permite usar a palavra pela ordem?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador
Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros,
se V. Exª fosse rígido e se o Regimento fosse mais rígido, eu seria punido. Mas quero fazer uma conﬁssão
a V. Exª: eu, realmente, não posso permanecer nesta
sessão de tão importantes homenagens a uma líder
comunitária do Pará, requeridas pela Senadora Ana
Júlia, e aos dez anos da TV Senado.
Presidente Renan, desculpe-me. Estou passando
por cima de tudo, mas necessito somente de dois minutos. Apenas quero dizer que esse é um dos maiores
orgulhos que o Senado da República tem, porque não
temos só uma TV Senado, mas temos uma TV Senado
imparcial, como V. Exª salientou; uma TV Senado que
não distingue entre Senadores, que considera todos
iguais, que permite que nossas falas saiam completas. Os próprios operadores nos procuram em nossos
gabinetes para ouvirem opiniões, inclusive levando
opiniões de nossos concidadãos sobre o que eles estão pensando a respeito de nossas atuações. Tenho
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muito orgulho disso. Ah se a imprensa do Brasil fosse
assim! Desculpem-me os outros órgãos de imprensa,
não estou falando mal de ninguém, sou um homem
que respeita a liberdade de imprensa, mas não conheço, Srs. Diretores, Srs. funcionários do Senado da
República, órgão mais imparcial e mais justo do que
a TV Senado.
Quero encerrar, contando um episódio pessoal.
De primeiro, Sr. Presidente, eu sofria de alguma insônia. Às vezes, demorava eu pegar no sono. Hoje, tenho
a solução para minha insônia: não tomo um remédio
para dormir, mas ligo a TV Senado e ﬁco ouvindo, às
vezes, aquilo que já ouvi, para uma autocrítica, e tomando conhecimento daquilo que não ouvi por estar
em outras dependências do Senado ou nos trabalhos
das Comissões, e assim por diante.
Há mais um fato, e, agora, encerro realmente. E
não faça nenhuma punição a mim, Senador, porque
meu advogado está aí ao seu lado, o Senador de Roraima Romero Jucá, a quem já dou procuração! Uma
das grandes alegrias que tive foi quando me pediram
um DVD do Senado da República, para passar em sala
de aula, com a sessão do Congresso Nacional em que
foi abolida a imunidade parlamentar. E acredite V. Exª
que, em uma universidade do meu Estado, isso foi repetido em quase todas as salas de aula.
Gostaria de dizer mais, mas não tenho tempo
mesmo, não posso perder o avião. V. Exª entende os
meus problemas. Dou um abraço forte em V. Exª, que
vai abrir agora a TV Senado para cinco capitais. Façolhe um pedido: que a sexta capital seja Campo Grande,
e o recado é do Senador Juvêncio da Fonseca.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMBD
– AL) – Sem dúvida, está atendida a sugestão de V.
Exª. Vamos fazer absolutamente tudo para seguir essa
ordem que V. Exª recomenda.
Estava brincando aqui com os Senadores Romero
Jucá e Eduardo Suplicy. Vamos ter de submeter a receita que V. Exª prescreve para a insônia ao Conselho
Regional de Medicina.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS.) – Pode
acreditar que a juventude vai gostar!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Muito obrigado, Senador Ramez Tebet.
Concedo a palavra à nobre Senadora Ana Júlia
Carepa.
A SRA.ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, convidados presentes
tanto para a sessão em homenagem à Irmã Dorothy
Stang, como também para a muito justa sessão em
homenagem aos 10 anos da TV Senado. Cumprimento
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ainda o Dr. Joelson Dias, que, neste ato, representa o
Presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Roberto
Antonio Busato, e o Presidente da Seccional da OAB
do Estado do Pará, Dr. Ophir Cavalcante Junior.
No próximo dia 12 de fevereiro, completar-se-á
um ano da trágica morte da missionária Dorothy Stang
– um ano de luto, um ano de luta. Luta daqueles que,
mirando-se no exemplo da Irmã Dorothy, almejam
justiça e igualdade. Muitos seguem trilhando os caminhos da nossa companheira doce e valente, guerreira
e paciﬁsta, convictos de que sua batalha – uma batalha pelo bem, uma batalha em que as armas mais
poderosas são a palavra, o ensinamento, o exemplo,
a Bíblia, como a que ela portava no dia em que foi covardemente assassinada. Nunca será em vão, como
em vão não foram nem a vida nem a morte de nossa
saudosa Irmã Dorothy Stang.
Não é demais lembrar que, dez dias antes de
sua morte, a Irmã compareceu, munida de documentos, no lançamento do Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, lançado
em Belém no dia 3 de fevereiro de 2005, pelo então
Ministro Nilmário Miranda, Secretário Nacional dos
Direitos Humanos. O programa deverá ser efetivado
em parceria com os governos estaduais, e estava
presente, inclusive, a vice-Governadora do Estado do
Pará, naquele momento Governadora em exercício,
Drª Valéria Pires Franco. No mesmo dia, a Irmã Dorothy foi à Delegacia Geral de Polícia, em Belém, com
cópias de boletins de ocorrência, registrados na delegacia de polícia em Anapu. Neles constavam as ameaças de morte. Foram vários registros de ocorrência
realizados, nos quais apareciam os nomes de Tato e
Bida, entre outros. A polícia não tomou nenhuma providência, mesmo quando chamada para acompanhar
Irmã Dorothy na reunião de que ela iria participar. Foi
uma clara demonstração de que a segurança pública
do meu Estado foi negligente, inoperante e, muitas
vezes, comprometida com o capital, com os grileiros,
ou, mesmo, agiu a seu serviço. O Estado do Pará,
por intermédio de sua Secretaria de Defesa Social,
foi omisso quanto à proteção à defensora dos direitos
humanos. Foi uma morte anunciada.
Registro, Sr. Presidente, que, nestes mais de 300
dias que se seguiram ao assassinato violento e covarde de Dorothy Stang, fatos relevantes tiveram lugar em
meu Estado. A Justiça do Pará, infelizmente conhecida
por sua morosidade quando se trata de crimes relacionados à posse da terra e aos direitos humanos, já
condenou dois dos cinco acusados pelo assassinato, e
isso merece os nossos parabéns. O julgamento, realizado em Belém nos dias 9 e 10 de dezembro de 2005,
foi acompanhado pelos olhares atentos de milhares de
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pessoas, dentro e fora do auditório do Tribunal de Justiça – dentre os quais me incluo. A representante especial da Organização das Nações Unidas, Hina Jilani,
no Brasil à época, também acompanhou o julgamento,
ao lado do Ministro Interino da Secretaria Especial de
Direitos Humanos, Dr. Mário Mamede.
Os outros três acusados pelo crime – os fazendeiros Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, e Regivaldo
Galvão, o Taradão, acusados de serem os mandantes;
e Amair Feijoli da Cunha, o Tato, acusado de intermediar o crime – permanecem pesos, mas conseguiram
adiar seus julgamentos por meio de recursos. Esperamos que continuem presos até o julgamento e que
esse ocorra em breve.
A luta contra a grilagem de terra e o desmatamento, empreendida pelo Governo Federal por meio
de ações enérgicas e eﬁcientes, tem surtido resultados
positivos e contribuído de maneira decisiva para coibir
práticas ilegais, tão freqüentes e comuns naquela região e em toda a Amazônia. Se mais ações desse tipo
tivessem sido realizadas anteriormente – não ocorreram durante tantos anos –, talvez tivéssemos poupado
a vida de Irmã Dorothy e de tantos outros.
A Portaria nº 10 do Incra, editada em dezembro
de 2004, que determinou prazo para o recadastramento
das áreas na Amazônia, diﬁcultando as ações de grileiros, foi uma medida acertada desse governo. Como
acertada também foi a edição da medida provisória
conhecida como a MP do Bem, que incluiu em seus
artigos – inclusive não foi dado tanto destaque a isso
– alterações na Lei nº 8.666, de 1993, autorizando a
concessão real de uso de áreas até 500 hectares, o
que permite a regularização de quase 22 mil posses
com áreas entre 100 e 500 hectares. Isso corresponde a mais de 11 milhões de hectares na Amazônia. É
muito signiﬁcativo! E mais: isso corresponde a 90%
dos ocupantes de terra na Amazônia hoje, o que demonstra que a grande maioria será atingida por essa
medida provisória.
O Incra, em convênio com o Exército brasileiro,
está realizando no Pará o maior processo de regularização de terras já feito no País, até porque não se
fazia regularização fundiária neste País, Senador Sibá
Machado, há mais de 15 anos. O trabalho que se iniciou
nos últimos meses de 2005, nos Municípios de Anapu
e de Santarém, deverá, por método moderno do georreferenciamento, possibilitar a regularização de 1,5
milhão de hectares somente nesses dois Municípios.
Ao todo serão oito milhões de hectares no Estado do
Pará até o ﬁnal de dezembro de 2006.
Das 127 mil famílias assentadas em todo o Brasil
no ano de 2005, cerca de um terço o foi no Pará. Portanto, se os responsáveis pela morte da Irmã Dorothy e de
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tantas outras lideranças trabalhadoras no meu Estado
– infelizmente, o Pará ainda é o Estado campeão de
assassinatos no campo pela disputa pela terra – pensam que inibirão a reforma agrária e a justiça social
com assassinatos a sangue-frio, estão enganados. O
efeito tem sido contrário: a reforma agrária tem, neste
governo, avançado, e avançado muito, especialmente
no Estado do Pará.
Também o rigor na ﬁscalização e o aumento da
punição nos casos de crimes ambientais e de direitos
humanos, como no caso do trabalho escravo, têm trazido resultados positivos para a região. Essas mudanças
homenageiam Irmã Dorothy e sua luta, que é a luta de
uma região para viver sob o Estado de Direito, sob o
império da lei, e com desenvolvimento sustentável.
Irmã Dorothy, que queria ver os colonos, os trabalhadores assentados, produzindo e sem devastar a
ﬂoresta, estaria contente com esses encaminhamentos – embora o caminho ainda seja longo pela frente.
Mas sua força é nossa força, é a força de uma comunidade forte, trabalhadora e cansada de desmandos
e injustiças.
Esta Casa, Sr. Presidente, tem dado a sua contribuição, e de maneira honrosa, é bom que se diga.
Foi criada uma Comissão para acompanhar as investigações do assassinato da Irmã Dorothy, Comissão
que tive a honra de presidir – e aqui quero citar todos
os seus membros: o Senador Flexa Ribeiro foi o VicePresidente, o Senador Demóstenes foi o Relator, e
dela faziam parte também o Senador Sibá Machado,
que conviveu com a Irmã Dorothy, o Senador Eduardo
Suplicy, o Senador Luiz Otávio, do Pará, a Senadora
Serys Slhessarenko e a Senadora Fátima Cleide. Essa
Comissão teve papel relevante na celeridade do processo de identiﬁcação e punição dos assassinos, bem
como na identiﬁcação de um consórcio envolvendo
criminosos travestidos de empresários rurais, que se
uniram para ameaçar e matar. O brilhante relatório da
Comissão, apresentado pelo nobre Senador Demóstenes Torres, traz conclusões pertinentes, relevantes
e ﬁdedignas sobre a violência no campo no Pará e
sobre o assassinato de Irmã Dorothy – um trabalho a
ser lembrado e que está aqui.
O Senado Federal honra também nosso País
quando aprova o Projeto de Gestão de Florestas Públicas, fato que ocorreu semana passada e que já foi,
inclusive, aprovado na Câmara dos Deputados esta
semana. O projeto prevê a inclusão das populações
locais: um avanço sem antecedentes na utilização de
forma racional da ﬂoresta, que promove o desenvolvimento sustentável e certamente terá impactos sobre os
direitos humanos na Amazônia, evitando mais mortes,
mais violência, mais exclusão.
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Apesar de todos os esforços, Sr. Presidente, sabemos que há muito o que fazer. O histórico de descaso
e de impunidade no Pará, especialmente nos crimes
que envolvem as questões da terra e dos direitos humanos, deixam a população cética.
Vários crimes dessa natureza continuam sem elucidação. Muitos assassinos continuam soltos. Segundo
informações da Comissão Pastoral da Terra:
“Nos últimos 33 anos, houve 772 assassinatos de trabalhadores rurais e de pessoas que
os apoiavam. Somente em três casos houve
o julgamento de mandantes dos crimes – os
casos de Expedito Ribeiro, de João Canuto e
de Eldorado do Carajás. Esses julgamentos
só foram possíveis pela luta e pela pressão
da população, com denúncias constantes de
entidades de direitos humanos tanto nacionais
quanto internacionais. E, mesmo nesses três
casos, os mandantes se encontram em liberdade. No caso de Expedito Ribeiro, o condenado,
Jerônimo Alves de Amorim, cumpre a sentença
em prisão domiciliar, em sua luxuosa residência
em Goiânia. Os mandantes do assassinato de
João Canuto, apesar de condenados, há dois
anos respondem os recursos em liberdade, e
o processo ainda continua na presidência do
Tribunal. No caso de Eldorado do Carajás, no
qual dezenove pessoas foram assassinadas,
apenas dois comandantes da operação foram condenados, o Coronel Pantoja e o Major
Oliveira. O primeiro conseguiu, junto ao STF,
habeas corpus para responder a apelação em
liberdade. Os advogados do Major Oliveira vão
pedir igual benefício para ele”.
Assim, torna-se urgente que as autoridades à
frente dos órgãos de justiça e segurança ajam com
ﬁrmeza para punir os criminosos e proteger a vida dos
defensores que ainda “teimam” em defender a posse
justa da terra, a vida e a natureza na Amazônia.
Por ﬁm, Sr. Presidente, neste ano em que choramos a perda da Irmã Dorothy, quero deixar registrada
a nossa homenagem àquela mulher, nascida americana e brasileira por sua própria deliberação e profundo
amor a esta terra; à mulher que fez de sua vida uma
luta incansável e contagiante pela dignidade humana.
Sua morte semeou a esperança e reaﬁrmou sua fé na
luta do povo brasileiro por melhores dias. Parafraseando
Antônio Canuto, Secretário da Comissão Pastoral da
Terra Nacional, “a morte de Irmã Dorothy irrompeu com
a força da ressurreição”. Sentimos com sua família e
amigos sua perda. Mas acreditamos que a pureza de

FEVEREIRO 2006
2006

Fevereiro de

sua ação neste mundo, sua sinceridade de propósitos
e sua força pessoal fazem a luta transcender a vida.
Irmã Dorothy, sua voz e sua presença necessárias permanecem conosco.
Foi solicitado que não concedêssemos apartes,
Senador, para tentar encurtar as falas. Queria solicitar
ao Presidente tolerância para que pudesse ouvir o aparte dos Senadores Flexa Ribeiro e Sibá Machado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PTSP) – O Senador Sibá Machado já está inscrito.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA )
– Ouço o aparte do nobre Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA. Com revisão
do orador.) – Senadora Ana Júlia Carepa, quero associar-me à parte do pronunciamento de V. Exª em que
lamenta a morte de Irmã Dorothy e todas as outras
vidas perdidas nesse conﬂito que, lastimavelmente,
não é do Pará: é no Pará e em todo o Brasil. Eu acho
que todos nós temos de lutar por uma ação enérgica,
com vontade política, para que não seja lamentada a
perda de mais vidas. Queria porém, se V. Exª me permite, fazer aqui alguns reparos ao seu pronunciamento. V. Exª se refere ao sistema de segurança estadual
do nosso querido Estado do Pará. A informação que
nós temos é que, lamentavelmente, a Irmã Dorothy
recusava qualquer tipo de proteção oferecido pelo sistema de segurança estadual. Quando houve o lamentável assassinato – V. Exª teve uma ação enérgica no
sentido de propor a criação de uma comissão para o
acompanhamento da investigações –, fomos ao local e
veriﬁcamos que a ação da Polícia permitiu, em tempo
recorde, que os mandantes e os praticantes do ato insano fossem presos. V. Exª fez um reparo à Justiça de
nosso Estado, tão bem presidida neste instante pelo
Desembargador Milton Nobre, quando se reconhece
a agilidade da Polícia e da Justiça em prender os que
praticaram o crime e ajudar a por em julgamento os
mandantes. Segundo dados da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, existem 590 casos listados
de lamentáveis crimes por problemas fundiários. A
Justiça do Estado do Pará reconheceu, até agora, somente 101 casos. Quando da morte da Irmã Dorothy,
o Governo Federal fez uma pirotecnia no Estado do
Pará, mandou o Exército, disse que abriria a Superintendência do Incra, que daria recursos para agilizar o
processo. Lamentavelmente, o problema maior hoje,
e juntamente comigo V. Exª está tentando resolvê-lo,
diz respeito à liberação dos planos de manejo, que até
hoje não foram efetuados, como pudemos constatar
em reuniões de que participamos. Quanto ao relatório
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tão bem produzido pelo Senador Demóstenes Torres,
sob a presidência de V. Exª, pediria o apoio de V. Exª
para que o Governo Federal implementasse todas as
propostas que estão contidas nesse relatório e que
ainda não foram sequer iniciadas. Agradeço o aparte
concedido por V. Exª.
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA)
– Agradeço. Quero aqui reiterar as minhas aﬁrmações
em relação à questão da segurança pública no Estado
do Pará e aproveito para dar uma informação: o Pará
é o quarto pior Estado do Brasil e o primeiro pior na
Amazônia, em toda a Região Norte, na relação entre
número de policiais e população. É o quarto pior no
Brasil. A quantidade de policiais em relação ao número da população é muito pequeno. Além, com certeza,
de uma situação que nós mesmos percebemos – e é
está citado no nosso relatório – que é o desbalanceamento, ação que muitas vezes, graças a Deus não
por parte da maioria, mas por parte de vários policiais,
cujos ouvidos, infelizmente, estão muito mais abertos
aos grileiros e aos fazendeiros. Digo inclusive que não
são fazendeiros, são criminosos travestidos de fazendeiros e grileiros.
Mas também quero parabenizar a TV Senado, já
que não vou poder falar a respeito. E concluo, Senador
Eduardo Suplicy – V. Exª também contribuiu muito –,
com uma fala da Irmã Dorothy e do seu irmão David
Stang.
Hoje sou ameaçada de morte, publicamente,
por fazendeiros e grileiros de terras públicas. (...).
Tiveram a ousadia de ameaçar-me e pedir a minha expulsão de Anapu, tudo isto só
porque clamo por justiça.
Agradeço a Deus estes anos riquíssimos de aprendizagem, amizade com o povo
e apaixonada sou pela sinceridade, partilha,
hospitalidade, resistência, ﬁrmeza e disponibilidade.
Só peço a Deus a Sua graça para continuar nesta caminhada, lutando para que o
povo tenha sempre uma vida mais igualitária
e que nós aprendamos a respeitar a criação
de Deus.
Dorothy Stang
A Irmã Dorothy era uma grande amante
da vida e da terra.
Ela nutriu e promoveu toda a vida que
ela viu.
Ela estava grávida de muitas idéias, mesmo com seus 73 anos.
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Agora que nossa Irmã Dorothy deu seu
sangue por vocês, nós aqui somos irmãos e
irmãs de sangue.
David Stang
Anapu, 28 de fevereiro de 2005.
Com essas palavras, eu queria agradecer a todos
os presentes e dizer que estamos virando uma página
da História, e Irmã Dorothy muito contribuiu com isso.
O Projeto de Gestão de Florestas vem dar uma resposta muito mais eﬁcaz do que o termo de ajuste de
conduta para que se ...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA)
– Senador, eu prometo concluir.
Para que se possa fazer a exploração dos nossos recursos naturais de forma sustentável, para que
as nossas ﬂorestas continuem ﬂorestas e as nossas
terras continuem públicas.
Esta é a maior homenagem que podemos prestar
não apenas à Irmã Dorothy – eu que sou desse Estado,
onde vários já tombaram na luta pelo desenvolvimento
sustentável da nossa região –, mas a todos aqueles
que continuam lutando, que têm a coragem de enfrentar tantos assassinos travestidos de fazendeiros e de
madeireiros. Com certeza estamos dando passos muito
importantes para a mudança dessa história.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Ana Júlia Carepa, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora Ana Júlia Carepa, esta Presidência cumprimenta V. Exª por ter presidido a missão que
levou o Senado a acompanhar o funeral e a tomada
de providências perante a Justiça no caso do assassinato da Irmã Dorothy Stang. Agradecemos por seu
pronunciamento.
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado,
por cessão do Senador Paulo Paim.
Registro que se comemora, hoje, o aniversário
de 10 anos da TV Senado. Encontram-se presentes:
o Sr. Fernando Mesquita, idealizador e implementador
da TV Senado na gestão do Presidente José Sarney; o
Secretário de Comunicação da TV Senado, Armando
Rollemberg; o Diretor da TV Senado, James Gama; a
Srª Marilena Chiarelli; e todos os colaboradores da TV
Senado. Cumprimento a todos.
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, quero, em primeiro lugar, agradecer ao meu
companheiro, irmão de causa, Senador Paulo Paim,
por ter me concedido o seu tempo para falar, na tarde
de hoje, neste momento de prestar uma homenagem
a uma pessoa muito signiﬁcativa na minha vida, que
é a Irmã Dorothy.
Quero saudar aqui o Dr. Joelson Dias, que representa o Conselho Federal da OAB, e também o
Dr. Roberto Antonio Busato, representante da OAB
do Estado do Pará, que muito nos honra aqui com a
sua presença.
Srªs e Srs. Senadores, assisti à preocupação
emotiva da Senadora Ana Júlia Carepa, que, muito
brilhantemente, tem honrado o Estado do Pará com o
mandato de Senadora. Com certeza, hoje, S. Exª é uma
pessoa nacionalizada, muito bem vista e benquista na
nossa Região Amazônica.
Sr. Presidente, falar de uma causa como esta e de
uma pessoa com quem não tivemos uma convivência
muito próxima é uma coisa até muito fria, mas convivi
com a Irmã Dorothy e, portanto, tenho uma certa carga
de sentimento ao falar.
Conheci a Irmã Dorothy porque saí do Estado
de São Paulo, em janeiro de 1979. Cheguei no Pará
e passei os três primeiros anos como militante da juventude da Igreja Católica. Na comunidade onde eu
morava, foi criado um sindicato e, não sei por que,
simpatizaram comigo e virei o delegado sindical, o representante do sindicato de Uruará, que ﬁca a quase
200 quilômetros a oeste de Altamira. E Anapu, onde
morava a Irmã Dorothy, ﬁcava a mais ou menos 150
quilômetros a leste de Altamira.
Em abril ou junho de 1984, depois que me tornei delegado sindical, eclodiu um conﬂito em Anapu
na Fazenda União, que existe até hoje. O fazendeiro
expulsou algumas famílias de suas posses nos arredores da fazenda. A Irmã Dorothy iniciou, então, uma
campanha de reintegração de posse desse pessoal.
Como a nossa comunidade era vista como muito agitada, muito organizada – e eu era o delegado sindical
–, ela nos pediu ajuda. Fomos convidados a ir lá para
ajudar na reintegração dessa posse. Juntei 70 colegas.
Viajamos em um caminhão um dia inteiro para chegar
até lá. Chegamos à noite de uma sexta-feira do mês de
outubro de 1984. Ficamos a noite inteira, em reuniões
ininterruptas, discutindo se deveríamos entrar na área
ou não. Na época, uns dentistas práticos estavam saindo da fazenda e nos disseram: não entrem lá porque
há muitos pistoleiros e estão armados. Vocês vão ser
massacrados. A Irmã Dorothy achava que a conﬁança
que tínhamos em Deus era suﬁciente para demover o
coração dos pistoleiros.
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No dia seguinte, sábado, após o café da manhã
– a reunião continuava e foi até o meio-dia, com muita conversa: vai ou não vai, desiste, vamos para casa
ou não –, entra na área o carro do dirigente do Incra
de Altamira. Ele entrou na estradinha, no ramal. Com
aquilo, fomos convencidos a entrar na área. Já que o
Incra estava lá, entraríamos e teríamos uma conversa
com a autoridade que respondia pelo problema.
Qual não foi a nossa surpresa quando o caminhão entrou na estradinha e, a cada 200 metros no
meio da mata, apareciam aqueles paus que – dizem
– os indígenas marcam quando estão protegendo as
suas terras, ou seja, se passar dali, haverá conﬂito. A
cada duzentos metros, mais ou menos, havia aqueles
sinais, dois paus cruzados. Após dois quilômetros, encontramos um grande portão, construído com madeira
bem forte, e muitos pistoleiros. Havia muitos pistoleiros,
não pude contá-los. Eu estava em cima do caminhão,
e mais ou menos cem pessoas estavam andando a
pé na frente do veículo. Iniciou-se um diálogo entre
os líderes da manifestação. Não deixamos a Irmã Dorothy ir, sabíamos do perigo que ela corria. Fiquei em
cima do caminhão junto com uma moça que parecia
um pouco com ela, responsável por tirar as fotograﬁas do que iria acontecer. Mas não imaginávamos que
ocorreria aquilo.
O resultado foi que um dos pistoleiros olhou para
o caminhão, viu essa moça, achou que fosse a Irmã
Dorothy, sacou de uma pistola e gritou: “Vou matá-la
agora”. E atirou. Atirou, e foi uma “bagaceira”.
Depois disso, só sei que corri muito, Sr. Presidente. Pulei daquele caminhão, as balas passavam, vi
o vidro do veículo caindo, e o pessoal correndo para
dentro do mato. Eu me atirei no assoalho da carroceria
e ﬁquei pensando: “Se for massacre, certamente um
outro grupo de pistoleiros virá de lá para cá e pelos
lados e não escapará ninguém”. Fiquei esperando o
pessoal correr até uma curva da estrada, onde havia
uma ladeira. Pensei: “Se passarem dali, escapam”.
Quando os primeiros passaram e não houve nada, foi
a hora que aproveitei para correr.
No meio do caminho, alguns foram derrubados
pelas balas, ajudei a carregar um que estava quase
morrendo, espirrando sangue da boca. Foi uma coisa
feia. No ﬁnal, havia dez pessoas muito machucadas
de bala, mas ninguém morreu.
Nunca mais tive conhecimento dessa moça, não
sei onde anda, mas ela quase morreu no lugar da irmã
Dorothy.
Então, de lá para cá, foi realizada essa campanha
contra a irmã Dorothy. Eu imaginava que a missionária não passaria daquele ano, porque a raiva por ela
era muito grande naquele cenário; os vereadores da
cidade, o prefeito, as autoridades em geral tinham um
ódio possesso pela irmã Dorothy.
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Depois do conﬂito, quando andava pela cidade,
nunca me senti tão constrangido, porque as pessoas
nos reconheciam e diziam: “Olha, aquele era um dos...”
E ﬁcávamos intimidados. Para fazermos uma reunião
do sindicato, éramos obrigados a nos encontrar no
meio do mato, tal era a diﬁculdade que as pessoas
tinham em nos receber. E esse foi o tratamento dado
à irmã Dorothy. Então eu dizia: ela não vai passar de
um ano.
Passados vinte anos, em 12 de fevereiro do ano
passado, ocorreu o fato. Pensava que isso não aconteceria mais, porque as pessoas haviam aprendido a
conviver com ela. Mesmo havendo ameaças quase diárias a ela e às pessoas que com ela conviviam, houve
um relacionamento. Não posso entender até hoje por
que chegaram a essa decisão.
A CPI da Terra esteve por lá, ouviu pessoas, assim como a Comissão Externa do Senado. O resultado
de todo esse trabalho é que os pistoleiros estão presos, sendo julgados, sendo condenados. A resposta
ao crime está sendo dada. Em maior ou em menor velocidade, a ação do Governo Federal chegou àquela
área. Hoje, o Incra está regularizando aquela bendita
área do conﬂito, os PDSs, e muitas outras áreas de
reforma agrária foram criadas.
Reconheço também, Senador Flexa Ribeiro, a
ação do Governo do Pará. Havendo interesse coletivo,
resolvem-se os problemas.
Presenciei a aﬂição de alguns empresários do
setor de madeira que foram envolvidos naquele episódio, no meu entendimento, de graça, pagando sem
culpa. Ficou a imagem de que os madeireiros eram os
responsáveis pela morte da irmã Dorothy, quando não
foram exatamente eles, mas um grileiro que se estabeleceu naquela área, o Sr. Bida, que depois confessou
a participação de outros grileiros da região.
Sr. Presidente, sinto-me muito feliz por ter participado de uma Comissão que ajudou a dar respostas
àquele crime.
Encerro meu pronunciamento, lendo uma poesia que, na verdade, é uma oração escrita por Jelson
Oliveira para a irmã Dorothy. Não sei recitar, mas tentarei lê-la:
Pai-nosso dos caudais de Anapu,
E de seus verdes ruídos acima do silêncio,
Onde estavas àquela hora amarga,
Distraído entre os tocaris da mata
Ou chorando ainda o alto Bacuri derrubado?
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o cárcere úmido da madeira?
Comprimida de orvalho e divindades
Uma ﬁlha da paz caiu sobre os dias
profetiza das regiões elíseas
e distantes
Onde te perdes, ó Pai, pelas manhãs
do tempo.
Tinha a idade brilhante dos rios
e da Cueira solitária das sombras
adulava o perigo das alturas.
Na cuia plural dos olhos,
vagarosa brisa desvelava
estrelas na penumbra
predicando as sentenças
como há muito não se via.
Onde estavas, ó Pai, quando a bala
Atravessou o vento
Retilínea e assassina
Estendendo no mundo
A mais preta das corres?
A doçura daquela mulher
Caída sobre um ombro
Ainda nos assusta e insurge
Encalhada na memória da nação.
Agora enfeitado com cuias e pacurus
Abraçado por arco-íris
Plantado às margens do Anapu
Este mesmo corpo, ó Pai,
Devolve a sacralidade
Às imensas terras da Amazônia
E as tira do esquecimento
Por dentro e fora ...
(Aceita este corpo
E cuida com a ternura
Que todos queríamos, ainda que tarde,
Dedicar-lhe num beijo.)
Sr. Presidente, peço que dê como lido o meu
pronunciamento.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR SIBÁ MACHADO.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.Presidente,Srªs e
Srs. Senadores:

Onde estavas àquela hora amarga
Em que o tronco bebeu a seiva com pe-

IRMÃ DOROTHY VIVE!
Como cheguei ao Pará;
O que vi como morador e agricultor daquele Es-

sar
E a dor ressecou os ramos ao redor?
A escuridão vitoriosa percorreu
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Os conﬂitos que presenciei e mobilizações que
participei:
citar conﬂitos que vivenciou no Pará e em Anapu;
Como conheceu irmã Dorothy e a relação pessoal com a missionária;
A naturalização, em 2003, da irmã como um instrumento para diminuir as hostilidades e as ameaças:
O governo sabia das ameaças, e sabia que agilizando a naturalização facilitaria a atuação dela;
a contribuição do mandato;
as reuniões em Brasília com a irmã Dorothy.
Conclusão: o exemplo da irmã Dorothy, ao contrário do desejo dos grileiros e pistoleiros, só fortalece
ainda mais o movimento dos que querem banir de vez
esse faroeste caboclo que há década se estabeleceu
em partes da Amazônia e ainda têm no Sul do Pará
como uma fortaleza.
Medidas para Combater Conﬂitos Agrários
As medidas já estavam em gestação antes da
morte da missionária Dorothy Stang. As oito medidas
ambientais (seis decretos, duas leis) estão em vigor.
O objetivo das medidas foi conter os conﬂitos agrários na região Norte do país e a exploração irregular
em ﬂorestas.
As medidas foram complementadas com a aprovação, nesta semana, do projeto de lei que dispõe sobre
a gestão de ﬂorestas públicas. A proposição estabelece
regras para uso sustentável das matas brasileiras.
Cinco unidades de preservação ambiental anunciadas estão sob proteção da União. São elas:
a Estação Ecológica da Terra do Meio e o Parque Nacional da Serra do Pardo, ambos no Pará, localizados na região onde a missionária Dorothy Stang
foi morta. Antiga reivindicação de ambientalistas e de
Dorothy Stang;
a Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade, no Acre;
a Floresta Nacional de Balata-Tufari, no Amazonas; e,
a Floresta Nacional de Anauá, em Roraima.
Importante lembrar que conforme matérias aprovada pelo Congresso, fruto da medidas, ﬁca permitido
ao poder público decretar interdições ao exercício de
atividades causadoras de degradação ambiental em
áreas passíveis de se tornarem unidades de conservação por seis meses, prorrogáveis por um período
de até seis meses.
Sobre Irmã Dorothy
1. Em 1984, com 26 anos de idade, o então desempregado Sibá Machado deixou São Paulo para
encontrar-se com o pai, Francisco Odorico de Oliveira,
um dos agricultores assentados pelo Instituto Nacional
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de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no recémcriado assentamento de Anapu. No primeiro confronto
entre colonos e o proprietário da Fazenda União, ele
se tornou amigo de irmã Dorothy. No enfrentamento,
10 pessoas foram feridas à bala por pistoleiros da
fazenda e alguns ﬁcaram perdidos por três dias nas
matas da região.
2. Na tribuna do Senado, Sibá relembrou, com lágrimas, parte dessa história de uma “terra de ninguém”.
A missionária Dorothy Stang chegou a Anapu em 1982.
Só não foi assassinada no dia do primeiro confronto
com os pistoleiros porque os colonos a convenceram a
ﬁcar num local mais afastado. O senador lembrou que
outra mulher, responsável pelos registros fotográﬁcos
do conﬂito, foi uma das primeiras vítimas das balas dos
pistoleiros, por parecer-se muito com Dorothy Stang. A
indignação de Sibá Machado não é apenas pela morte
da missionária mas, principalmente, por uma situação
que “teima em não mudar” naquela região.
O senador esteve em Anapu em 2004 e, numa
conversa com a irmã Dorothy e colonos, constatou
que 20 anos após ter deixado a região a situação dos
assentados havia piorado. “Está na hora de colocar esses assassinos na cadeia e separar quem é bandido
e quem é empresário”, aﬁrmou o senador com a voz
embargada, sem conseguir segurar as lágrimas. Mais
tarde, já refeito, ele ressaltou que “muitos madeireiros e agricultores que vivem honestamente na região
pagam pela bandidagem de grileiros que posam de
empresários”.
O que disse irmã Dorothy pouco antes de morrer
A senhora tem sofrido ameaças de morte por
incentivar outras pessoas na luta pela terra combatendo o latifúndio?
Sim. Ameaça de morte não só a mim, mas também as outras lideranças e a expulsão de posseiros
das terras são freqüentes, conforme foi constatado
pelo desembargador Gercino José da Silva, Ouvidor
Agrário Nacional, na audiência pública, realizada no
dia 26 de setembro de 2003 , em Anapu. Hoje sou
ameaçada de morte, publicamente, por fazendeiros
e grileiros de terras públicas, como foi visto por todos
que presenciaram a Conferência Popular realizada em
Altamira, onde estava presente também o ministro do
Desenvolvimento Agrário e tantas outras autoridades.
Mesmo assim, tiveram a ousadia de ameaçar-me e pedir
a minha expulsão de Anapu, tudo isto só porque clamo
por justiça. Agradeço a Deus estes anos riquíssimos de
aprendizagem, amizade com o povo e apaixonada sou
pela sinceridade, partilha, hospitalidade, resistência,
ﬁrmeza e disponibilidade. Só peço a Deus a Sua graça para continuar nesta caminhada, lutando para que
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o povo tenha sempre uma vida mais igualitária e que
nós aprendamos a respeitar a criação de Deus.
Poesia de JELSON OLIVEIRA
ORAÇÃO PARA IRMÃ DOROTHY
Pai-Nosso dos caudais de Anapu,
E de seus verdes ruídos acima do silêncio,
Onde estavas àquela hora amarga,
Distraído entre os tocaris da mata
Ou chorando ainda o alto Bacuri derrubado?
Onde estavas àquela hora amarga
Em que o tronco bebeu a seiva com pesar
E a dor ressecou os ramos ao redor?
A escuridão vitoriosa percorreu
o cárcere úmido da madeira?
Comprimida de orvalho e divindades
Uma ﬁlha da paz caiu sobre os dias
profetiza das regiões elíseas
e distantes
Onde te perdes, ó Pai, pelas manhãs
do tempo.
Tinha a idade brilhante dos rios
e da Cueira solitária das sombras
adulava o perigo das alturas.
Na cuia plural dos olhos,
vagarosa brisa desvelava
estrelas na penumbra
predicando as sentenças
como há muito não se via.
Onde estavas, ó Pai quando a bala
Atravessou o vento
Retilínea e assassina
Estendendo no mundo
A mais preta das cores?
A doçura daquela mulher
Caída sobre um ombro
Ainda nos assusta e insurge
Encalhada na memória da nação.
Agora enfeitado com cuias e pacurus
Abraçado por arco-íris
Plantado às margens do Anapu
Este mesmo corpo, ó Pai,
Devolve a sacralidade
Às imensas terras da Amazônia
E as tira do esquecimento
Por dentro e fora...
(Aceita este corpo
E cuida com a ternura
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Que todos queríamos, ainda que tarde,
Dedicar-lhe num beijo.)
AGENDA POSITIVA DO MDA E DO INCRA
AGRICULTURA FAMILIAR
No atual governo, a agricultura familiar já representa mais de 10% do PIB nacional. Os recursos aplicados através do Plano Safra mais do que triplicaram.
Não podia ser diferente: este setor gera 77% dos empregos no campo.
O setor é responsável por 60% dos alimentos
que chegam à nossa mesa.
Dos 4,8 milhões de estabelecimentos rurais brasileiros, 4,1 milhões são familiares.
MAIOR CRÉDITO DA HISTÓRIA
Desde 2003, o Plano Safra tem tido um aumento contínuo e expressivo nos recursos disponíveis
para ﬁnanciar os produtores. Pelo terceiro ano-safra
consecutivo, o Plano destinou um volume recorde de
créditos aos agricultores familiares e aos assentados
da reforma agrária.
Os recursos subiram quase quatro vezes: dos
R$2,3 bilhões liberados em 2002-2003, pra 9 bilhões
disponibilizados em 2005-2006.
Reforma Agrária
ONZE MILHÕES DE HECTARES PARA ASSENTAMENTOS
Em dois anos e meio, 1.015 projetos de assentamento foram implantados em cerca de onze milhões
de hectares espalhados pelo País. É um território maior
do que Portugal.
De janeiro de 2003 a agosto de 2005, foram publicados 799 decretos desapropriatórios, que correspondem a uma área superior a 1,7 milhão de hectares.
No período, o MDA e o Incra investiram mais de
R$2,1 bilhões para a obtenção de terras. Isso acontece
por meio de decretos de desapropriação por interesse social para ﬁns de reforma agrária, operações de
compra e destinação de terras públicas.
De janeiro de 2003 a outubro de 2005, o Incra
assentou um total de 185 mil famílias em todo o Brasil.
Contando apenas as áreas adquiridas e já pagas em
2005, já há terras para assentar 82 mil famílias. Outras
20,2 mil famílias aguardam apenas a regularização dos
documentos para serem oﬁcializadas como beneﬁciárias da reforma agrária. Os assentamentos onde vão
viver e trabalhar já foram criados.
POR QUE É IMPORTANTE DISTRIBUIR A TERRA?
Distribuição de terra não é apenas uma questão
de justiça social. É também condição necessária para
a retomada do desenvolvimento econômico com distribuição de renda e para a construção de uma sociedade
mais justa e solidária. A democratização da estrutura
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fundiária promove a geração de mais empregos e a
ocupação equilibrada do território. Garante ainda a segurança alimentar, a preservação de tradições culturais
e do meio ambiente, impulsiona a economia local e o
desenvolvimento regional.
FORTALECIMENTO DO MDA E DO INCRA
Ferramenta fundamental para a política de descontração fundiária, o Incra passa por uma forte reestruturação após enfrentar um longo processo de desmonte. O primeiro passo foi a realização, depois de
muitos anos, de um concurso público para contratação
de servidores. Foram preenchidas quase 500 vagas.
Outro concurso para seleção de 1,3 mil funcionários será realizado ainda em 2005. Foi instituído ainda
um plano de carreira com aumento salarial.
Ao longo de 35 anos, o Incra assentou cerca de
670 mil família. Desse total, 185 mil foram assentadas
nos últimos 34 meses.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – De acordo com o Regimento, a solicitação de
V. Exª será atendida.
Senador Efraim Morais, peço a gentileza de presidir a sessão, uma vez que sou o próximo orador.
O Sr. Eduardo Suplicy, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Efraim
Morais, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Dando continuidade à sessão de homenagem à missionária Dorothy Stang, concedo a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy por dez minutos.
Logo em seguida, faremos a homenagem à TV Senado pelo transcurso dos dez anos de sua criação.
V. Exª tem a palavra, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero somar-me à voz da Senadora Ana Júlia Carepa, do Senador Sibá Machado e do
Presidente Renan Calheiros nesta homenagem à irmã
Dorothy Stang, que saiu dos Estados Unidos para o
Brasil, escolhendo um lugar onde pudesse ser solidária aos mais pobres dentre os pobres.
Primeiramente, esteve no Maranhão; depois, foi
para o Pará. No Município de Anapu, procurou ser
solidária aos trabalhadores rurais, que tinham enorme vontade de trabalhar na terra, na ﬂoresta, com a
preocupação de compatibilizar – como era também a
vontade de Chico Mendes – o aproveitamento das riquezas da ﬂoresta amazônica, de suas águas, de seus
rios, procurando trazer à luz as soluções que pudessem
conciliar os ideais de solidariedade e de justiça.
Estive na missa de corpo presente da irmã Dorothy Stang, celebrada por Dom Erwin Kräutler, Bispo
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da prelazia de Xingu, quando ele aﬁrmou que a Irmã
Dorothy foi assassinada por aqueles que querem a
Amazônia para si e que querem explorá-la sem trégua. Fui testemunha também dos depoimentos dos
sacerdotes e das irmãs da sua Congregação de Notre Dame, como de dezenas de trabalhadores rurais
que, um a um, ali, disseram a respeito da coragem, da
ﬁrmeza e da alegria de viver da freira americana que
se tornou brasileira.
A missionária Júlia Depweg, que escolheu o mesmo caminho, aﬁrmou, naquele dia, que Dorothy não
seria sepultada, mas que seria plantada, porque era
uma semente. A própria Irmã Dorothy havia dito que,
quando morresse, gostaria de ser enterrada ali mesmo
e havia pedido que pudesse ser plantada uma árvore
de mogno de que ela própria vinha cuidando.
Em verdade, quando suas amigas, companheiras
e companheiros, disseram isso, podemos testemunhar
que aquela semente – a Irmã Dorothy – já vem resultando em frutos importantes, seja no que diz respeito
ao trabalho da Justiça, que já deu os primeiros passos no julgamento daqueles que a assassinaram, seja
com respeito às medidas que o Governo brasileiro – o
Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do
Meio Ambiente, o Ministro Miguel Rossetto e a Ministra
Marina Silva, e o próprio Presidente Lula – resolveu
adotar para levar adiante os propósitos de assentamento, com preocupação com a sobrevivência daquelas
famílias de agricultores e de trabalhadores da ﬂoresta
para assegurar-lhes dignidade.
Pudemos observar, naquela missa, que as pessoas usavam camisetas com a frase: “O Xingu não
fala, mas, se falasse, pediria para não ser destruído”.
Essa era também uma das principais preocupações
da Irmã Dorothy, ou seja, a preocupação com os rios
da ﬂoresta amazônica.
Cumprimento também, Sr. Presidente, todos aqueles que iniciaram e continuam o trabalho da TV Senado,
os Presidentes José Sarney, Ramez Tebet e Renan
Calheiros, bem como seus Diretores e servidores aqui
presentes. Saúdo a decisão de levar a TV Senado a
todos os lares brasileiros como uma TV aberta, o que,
certamente, proporcionará ao povo brasileiro um conhecimento muito mais próximo daquilo que os representantes do povo fazem aqui no Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– A Presidência agradece aos convidados que nos
honram com suas presenças na homenagem à missionária Dorothy Stang.
A seguir, dando prosseguimento à segunda parte
desta sessão, passamos a homenagear a TV Senado,
pelo transcurso dos seus dez anos de criação.
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Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarney, por permuta com o Senador César Borges, que
será o próximo orador.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Com muita
satisfação e com muita honra.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Em seguida, falará V. Exª, Senador César Borges.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cumprimento – e
estão presentes aqui no Senado – alguns dos que
trabalharam e trabalham na TV Senado: Armando
Rollemberg, o atual Diretor da Secretaria Especial de
Comunicação (SECS); Heleval Rios, Diretor-Adjunto da
SECS; James Gama, Diretor da TV Senado; Marilena
Chiarelli, que foi a primeira Diretora da TV Senado e
que muito contribuiu, com sua competência, para sua
implantação; Fernando César Mesquita, que é um
nome extremamente importante na história da TV Senado, porque, sem dúvida, foi o braço forte e o grande
auxiliar que tive ao meu lado, para que pudéssemos
tornar realidade esse órgão de divulgação da nossa
Casa. Finalmente, quero cumprimentar o Sr. Joelson
Dias, representante da OAB.
A TV Senado não surgiu como se fosse apenas
destinada a ser um instrumento de divulgação dos trabalhos do Senado. Ela fez e faz parte de um projeto
muito maior. Esse projeto estava inserido naquilo que
pensávamos ser a crise da democracia representativa,
que atinge todos os Parlamentos, no mundo inteiro.
Os Parlamentos, constituídos, de eleição em
eleição, periodicamente, por Parlamentares investidos na delegação da vontade popular, passaram a ser
confrontados numa sociedade de comunicação com
uma pergunta diária: quem representa o povo, os Parlamentos ou a opinião pública, por meio da mídia que
se expande em todos os segmentos da sociedade e
hoje de maneira dominante?
Todos nós, hoje, achamos que, no futuro, naturalmente, haverão outras maneiras de fortiﬁcar a
democracia representativa; já estamos sentindo, de
alguma forma, os caminhos até de uma democracia
direta. Diante desse fato e dessa constatação, que
hoje faz parte da discussão dos cientistas políticos do
mundo inteiro, precisávamos, para prestígio do Parlamento, para fortiﬁcar as instituições democráticas, de
instrumentos que dessem às Casas parlamentares – e
principalmente ao Senado, naquele tempo – condições
de oferecer à opinião pública a visão diária dos nossos
trabalhos, do que aqui se faz, do que aqui praticamos,
de qual é a nossa função, de que nos ocupamos, de
qual é a utilidade do Parlamento, do que ele signiﬁca
para a democracia e para o povo.
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Daí, nós, em companhia dessa equipe a que
aqui me referi, tendo à frente o Fernando César, começamos a estabelecer uma série de instrumentos
que dessem condições à nossa Casa de participar da
mídia do País.
O primeiro instrumento que criamos foi a Agência
Senado, encarregada de produzir notícias, de acompanhar nossos trabalhos e de colocar à disposição de
todos os veículos de comunicação do Brasil o que aqui
fazíamos diariamente. De tal maneira essa providência
foi importante que, já no primeiro ano, houve cerca de
500 mil acessos à nossa agência de notícias, que passou a mostrar, em todos os jornais do País, a nossa
versão da atividade do Senado Federal.
Em seguida, Sr. Presidente, criamos o Jornal do
Senado, que, na primeira fase, era praticamente destinado a informar os Senadores e os funcionários; era
mais um boletim, vamos dizer assim, do que aqui se
processava. Basta ver a tiragem inicial do Jornal do
Senado, que era de 1.500 exemplares. Hoje, o Jornal
do Senado atinge o Brasil inteiro, e a nossa edição
diária é de cerca de 50 mil exemplares. Se pensarmos
nesse número e o multiplicarmos pelas pessoas que
lêem o Jornal do Senado, vamos veriﬁcar que atingimos hoje boa parte da população por meio desse
instrumento de divulgação.
Em terceiro lugar, partimos para um instrumento
mais importante e mais complexo, com a criação da
televisão. Estávamos em um terreno absolutamente
novo, porque, no Brasil, não tínhamos nenhuma experiência de TV pública destinada a um determinado
órgão. Então, a primeira providência tomada foi a ida
do Jornalista Fernando César aos Estados Unidos para
veriﬁcar o funcionamento da televisão do Congresso
americano. Depois da sua volta ao Brasil – ele já tinha
a formulação desse projeto –, reunimos técnicos e iniciamos uma fase de planejamento, de recrutamento, de
treinamento de pessoal, de compra de equipamentos,
enﬁm, e começamos a colocar o nosso sinal.
Não foi fácil. No princípio, o projeto foi interpretado – e, aqui mesmo, dentro da nossa Casa, houve
algumas manifestações neste sentido – como algo que
apenas representava, de certo modo, a vaidade do
Senado Federal, dos Senadores em aparecer. Alguns
setores da imprensa também censuraram, diziam que
não podíamos invadir uma área privada e que também
não era importante para a função da nossa Casa que
tivéssemos um instrumento dessa natureza. Mas foi tão
forte a utilidade da TV Senado, foi tão forte a maneira
competente com que ela se apresentou que dentro de
pouco tempo nas redações dos jornais a TV Senado
pautava os trabalhos do Poder Legislativo, ela passava
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a ser um grande núcleo de informação do País, das
pessoas e mesmo dos meios de comunicação.
Àquele tempo, começamos a pensar no primeiro
slogan que devíamos colocar na televisão, e lembro
que a minha primeira sugestão foi esta: “Fiscalize o Senado”. Era para dar ao público a certeza de que esse
instrumento não era um instrumento do Senado, mas
do povo brasileiro.
Assim, quero comemorar esses dez anos, dizendo que a TV Senado não é uma conquista do Senado
Federal, mas do povo brasileiro, porque, por meio da
TV Senado, o povo brasileiro passou a ser informado
do que ocorre no Parlamento, passou a acompanhar
os debates, passou a ﬁscalizar mais profundamente
os seus representantes, de tal modo que importou a
melhoria dos nossos trabalhos, porque todos os Senadores, todos os membros das nossas Comissões têm
consciência de que tudo o que aqui se faz está sendo
acompanhado, ouvido e visto por milhões e milhões
de brasileiros.
Foi tão importante a experiência da TV Senado
que, a partir daí, muitos outros órgãos públicos passaram também a implantar a suas TVs como um instrumento de divulgação: o Supremo Tribunal Federal, as
Assembléias Legislativas, a Câmara Federal, enﬁm, o
nosso exemplo frutiﬁcou. Mas a TV Senado continua
sendo aquela árvore frondosa e mestra na qual todos
encontraram aquela sombra com a qual foi possível
realizar os outros trabalhos.
Quero dizer também que não parou aí, porque,
depois, a nossa equipe implantou a Rádio Senado. E,
hoje, podemos dizer que esse trabalho foi continuado
durante a Presidência do Senador Antonio Carlos, que
muito o desenvolveu com a compra e a melhoria dos
equipamentos, a melhoria da nossa produção e com
as concessões que foram obtidas durante a sua gestão, para que a TV Senado pudesse chegar a muitos
Municípios conveniados com o Senado.
Quero lembrar também que, à época da minha
gestão, o Secretário da Mesa era o Senador Renan
Calheiros, que foi encarregado do projeto de modernização da Casa com a Fundação Getúlio Vargas.
S. Exª fazia parte do nosso braço e acompanhou de
perto esse trabalho. Agora, está dando todo o apoio,
desejando modiﬁcar e implantar novos instrumentos que possibilitem à TV Senado melhorar cada vez
mais o seu trabalho, incluindo as concessões que S.
Exª já obteve para o canal aberto em várias capitais
do nosso País.
Quero ressaltar também que, na minha segunda
gestão à frente desta Casa, ampliamos o setor de comunicação e de mídia com o 0800, para que a população pudesse ter acesso direto e em tempo real aos
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trabalhos da Casa, possibilitando ao Senado analisar,
por meio de pesquisas das opiniões que recebemos,
o andamento dos nossos trabalhos.
Ressalto, também, a ajuda que obtive durante
aquele tempo do Armando Rollemberg, que foi meu
Diretor de Comunicação e que continua até hoje prestando serviços à TV Senado.
Com estas palavras, Sr. Presidente, considero que
essa não é uma conquista do Senado, é uma conquista do povo brasileiro. E não seria somente uma decisão nossa, da Casa, das Mesas da Casa que tornaria
esse projeto realizado. Era necessário que tivéssemos
uma excelente equipe, como tivemos. E aí ressalto de
novo, pelo pioneirismo, a ﬁgura de Fernando César; e
relembro Marilena Chiarelli – já o ﬁz no programa de
televisão – e todos aqueles que participaram do nosso
projeto no princípio, quando demos os primeiros passos. Repito o nosso agradecimento a Armando Rollemberg pelo trabalho e pelo apoio que ele tem dado
– e continua dando – à TV Senado e aos instrumentos
de comunicação do Senado Federal.
Já estou no ﬁm do meu tempo, mas ouço nossa
querida Senadora Ana Júlia.
A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Obrigada, Senador. Não vou usar da palavra, não estou
inscrita, até porque estava inscrita para a outra sessão
especial, mas quero registrar os parabéns a V. Exª e
a todos os Presidentes do Senado por essa visão democrática, inclusive muitas vezes mais democrática
do que a de muitos setores da imprensa. Pelo menos
nesta televisão as pessoas, a sociedade tem acesso a
visões diferenciadas. Em alguns setores da imprensa,
a sociedade tem acesso a apenas uma parte, a apenas
um lado da história – ou, pelo menos, com muito mais
ênfase, a apenas um lado. Então, quero parabenizar V.
Exª, mas quero também neste momento parabenizar,
pelos dez anos da TV Senado, os funcionários, os proﬁssionais que fazem a TV Senado, e a fazem de forma
democrática. Creio que damos uma lição, com certeza,
para o País, porque digo que muitas vezes a campanha que se faz contra vários Parlamentares e contra o
Congresso Nacional tem um tom de autoritarismo que,
realmente, é lamentável, mas tenho certeza de que a
sociedade brasileira sabe perceber a importância da
democracia e do Congresso Nacional. Parabéns à TV
Senado, que presta um serviço à sociedade. Ela não é
uma conquista do Senado, Senador José Sarney, mas
da sociedade brasileira e da democracia.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito
obrigado, Senadora Ana Júlia. V. Exª enriquece as palavras que estou proferindo sobre os 10 anos da TV
Senado. De seu aparte, recolho também a inspiração
para focalizar um ponto importante da TV Senado, que
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foi básico desde o princípio: o controle de qualidade
e de isenção que, desde os primeiros momentos, se
estabeleceu.
Não é fácil, numa Casa pluralista, numa Casa
de opiniões divergentes, numa Casa legislativa, manter-se um órgão de divulgação que seja equilibrado,
em que todos tenham a mesma participação, sem
que ninguém pense que se está privilegiando este ou
aquele setor, este ou aquele segmento da Casa, este
assunto ou aquele outro. A TV Senado, desde o princípio – esse foi um ponto fundamental –, primou pela
isenção e procurou estar exclusivamente a serviço do
Senado Federal e do seu noticiário, de tal modo que
até hoje, após 10 anos, eu não testemunhei, e acredito que ninguém aqui testemunhou, uma reclamação
a respeito da isenção da nossa televisão em relação
à cobertura dos nossos trabalhos. Isso mostra como
se pode construir um veículo com condições de proceder dessa maneira, com essa importância e com
essa qualidade. Esse é o grande exemplo que damos
ao País e às outras televisões que estão tratando de
problemas dos seus respectivos setores.
Estendo esta celebração a todos os que fazem a
TV Senado, que trabalham em seus diversos setores, a
todos que sempre trabalharam nela, e faço-o não como
alguém que participou de sua fundação, mas como
Senador, talvez o mais antigo desta Casa. Agradeço
a todos pelo trabalho, pela contribuição que têm dado
ao Poder Legislativo, assim colaborando para que a
democracia seja mais forte e se aprofunde cada vez
mais em nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Concedo a palavra ao nobre Senador César Borges,
do PFL da Bahia.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento em que o
Senado Federal comemora – e o faz muito bem – os
10 anos da iniciativa, extremamente importante para
a cidadania brasileira, de implantação da TV Senado,
saúdo todos os que fazem essa televisão, todos os
que estão aqui, que são nossos companheiros e nos
ajudam a mostrar ao Brasil que esta é uma Casa importante para a vida nacional e, principalmente, para
a democracia. Cito o nome de Armando Rollemberg,
Diretor da Secretaria Especial de Comunicação do
Senado Federal; Helival Rios, Diretor-Adjunto da Secretaria Especial de Comunicação do Senado Federal;
James Gama, Diretor da TV Senado; Fernando César
Mesquita, prezado amigo e jornalista; Marilena Chiarelli, também jornalista; e Joelson Dias, representante
da OAB e da Seccional do Pará, aqui presente.
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Sr. Presidente, alguns Senadores já destacaram
a trajetória da TV Senado que, como foi bem historiado
pelo Presidente José Sarney, entrou no ar em 05 de
fevereiro de 1996, dando seguimento a uma determinação extremamente criativa e visionária de S. Exª,
esse homem público que já marcou a vida nacional
como ex-Presidente do nosso País e ex-Presidente
desta Casa por duas vezes.
Eu perguntaria: que importância teria mesmo a
TV Senado? Aﬁnal, é mais uma tevê, talvez até menos
atrativa para o grande público porque não tem enlatados
e programas de auditório. Porém, a resposta vem em
seguida: não há sociedade democrática sem acesso
à informação. Não há sociedade em que a cidadania
se forme sem que o conhecimento esteja plenamente
difundido entre todos os cidadãos, de todas as classes.
Não é à toa que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em convenção de 1985, assinalou que a liberdade de expressão se associa ao direito de informação;
que a liberdade de expressão só pode ser exercida na
medida em que exista o direito à informação.
Assistir à TV Senado é ter acesso livre à vida legislativa desta Casa. É ter acesso direto à vida parlamentar, um acesso sem edição, porque quase sempre
a TV Senado está transmitindo em tempo real. São
informações que se complementam com as da Rádio
Senado, da Agência Senado e do Alô Senado, que
formam, na verdade, um sistema de comunicação que
permite ao cidadão acompanhar e inﬂuenciar a vida
legislativa do nosso País.
Vivemos, hoje, a era da sociedade informacional,
da sociedade do conhecimento, na qual a circulação
de notícias e de informações cada vez mais se acelera e se descentraliza. Essa descentralização, graças
à tecnologia, gera vários pólos de disseminação de
informações. Nesta sociedade, o cidadão deixa de depender de uma única mídia para obter informação, o
que permite que tenha acesso direto à notícia, como
ocorre quando liga a TV Senado.
Decisões importantes, a partir da criação da TV
Senado, passaram a ter acompanhamento integral.
Foi o que aconteceu durante a transmissão de mais
de 20 horas ininterruptas da reunião da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania em que se votou a
Reforma da Previdência, tão polêmica, entre os dias
24 e 25 de setembro de 2003.
Mais importante ainda, a meu ver, é que nosso
cotidiano legislativo é acompanhado pari passu, com
naturalidade, no seu dia-a-dia, aproximando o poder
do cidadão.
A TV Senado, assim, é parte dessa sociedade
informacional na qual o Brasil também se insere cada
vez mais. Por conseqüência, sua implantação precisa
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ser comemorada, sobretudo pelo modo como foi montada sua estratégia de veicular tudo do Senado, sem
a menor reserva.
Estão de parabéns, portanto, o Presidente José
Sarney, seu criador; o seu sucessor imediato na Presidência do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães, que consolidou e ampliou a TV Senado, uma
emissora que continua se desenvolvendo até hoje; o
ex-Presidente Ramez Tebet, que já fez aqui sua homenagem; e hoje, pelo apoio integral, o Presidente
Renan Calheiros.
Estão de parabéns todos os que fazem essa TV:
jornalistas, técnicos e administradores, que a implantaram e a mantêm em funcionamento.
É um trabalho de excelência, reconhecido por
todos os brasileiros.
Nós, Senadores, sentimos o reﬂexo do trabalho
feito pela TV Senado quando estamos em nossas
bases, porque tudo o que falamos, todas as nossas
participações nesta Casa são ressaltadas por aqueles
que nos elegeram, que nos acompanham. Muitas vezes, para minha surpresa, acompanham a TV Senado
com tamanha assiduidade que me causa admiração,
ao ver que a TV Senado tem penetrado nos lares dos
cidadãos brasileiros, levando a nossa palavra, onde a
nossa ação é vista, ouvida e comentada.
Portanto, ﬁco muito satisfeito quando veriﬁco que
um grande passo será dado em breve pela TV Senado
com a liberação do sinal aberto em UHF para 12 capitais brasileiras, inclusive a do meu Estado, Salvador,
com o Canal 53. Pouco a pouco, tenho certeza, outras
capitais de grandes cidades serão integradas a esta
grande rede de comunicação, que é a TV Senado.
Sr. Presidente, se os números atuais já são grandes, ﬁcarão ainda maiores. De fato, três milhões de
famílias, hoje, podem assistir à TV Senado por meio
de tevê a cabo, e mais oito milhões por intermédio de
antena parabólica. Brasileiros, em qualquer lugar do
mundo, também assistem à TV Senado pela Internet.
Este modelo de tevê legislativa, para a satisfação
da cidadania brasileira, difunde-se cada vez mais para
os Estados e cidades do nosso País. Mais e mais brasileiros têm acesso aos debates legislativos em todos
os Entes Federativos. Isso, sem dúvida, é um grande
e bom sinal.
Quando o autoritarismo quer limitar a democracia,
é o Legislativo quem primeiro precisa ser calado. De
modo contrário, quando vemos o Legislativo entrando
em todos os lares de forma aberta, livre, levando os
grandes debates da Nação a todas as salas, seja nas
dos ricos como nas dos pobres, é porque a democracia ﬁca cada vez mais forte em nosso País.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito Fortes, do PFL do Piauí.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, funcionários da TV
Senado que assistem à esta sessão, de início achei
que poderia ser extremamente difícil uma sessão em
que se homenagearia, aqui, a Irmã Dorothy e a TV
Senado. Mas, no desenrolar das falas dos companheiros Senadores, fui vendo que um fato tinha tudo a ver
com o outro. Creio que o que aconteceu com a Irmã
Dorothy foi a notícia que a TV Senado menos prazer
teve em divulgar.
O papel da televisão em tempo real, acompanhando não só a vida dos Parlamentares, mas também
aproximando o Brasil do Congresso Nacional, tem feito muito bem à democracia brasileira, Sr. Presidente.
Quero crer até que, aqui e acolá, possa fazer mal a um
Parlamentar, por um motivo ou por outro, mas faz bem
ao Brasil. A transparência das ações, a exposição a
que ﬁcam submetidos todos aqueles que têm acesso
a um microfone do Parlamento faz com que se tenha
mais cautela e cuidado na atuação Parlamentar.
Ao longo desses dez anos, Sr. Presidente, vimos
duas mudanças na atividade de cada uma das Srªs
e dos Srs. Senadores que se submetem às lentes da
TV Senado – e também na das Srªs e dos Srs. Deputados, que passam pelo mesmo processo, com a TV
Câmara, mais nova do que a homenageada hoje –,
tanto no campo externo quanto no interno as palavras
são medidas, os fatos são pensados, os discursos,
embora mais longos, são feitos de maneira mais cuidadosa, porque sabem que naquele mesmo instante o
Brasil todo lhe assiste. E no campo estético, o cuidado
com a combinação das cores. Antigamente, meu caro
Fernando César Mesquita – um dos fundadores desta
televisão –, nós não tínhamos nenhum cuidado com a
combinação das cores. Hoje é comum o Parlamentar,
por mais displicente que seja, procurar usar uma roupa que se adapte ao que a televisão vai mostra, uma
gravata que não destoe. Aliás, nós tivemos, Marilena
Chiarelli, no Senado, em dois momentos, processos
semelhantes da preocupação estética: a primeira foi
quando veio, de maneira inesperada, para esta Casa,
a Senadora Eunice Michilles, a primeira mulher a ocupar uma Cadeira no Senado da República. O Senado
estava tão despreparado para aquele fato que sequer
banheiro feminino tinha nas proximidades do Plenário. E os Senadores – dos contemporâneos desse
fato, Alberto Silva, com certeza, estava aqui, não sei
se S. Exª se contaminou pelo que eu vou dizer – ao
verem aquela amazonense loura, bonita, começaram
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a correr às lojas de Brasília e, pela primeira vez, demonstraram preocupação, só que individual; o fato da
TV Senado, não.
Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar e sim da importância que esta TV representa
para o brasileiro no acompanhamento das CPIs, na
divulgação dos fatos em tempo real e, acima de tudo,
na possibilidade da ﬁscalização passo a passo, hora
a hora daquele que, pelo voto livre e espontâneo, nos
mandou para cá. Hoje, ﬁscalizar a atuação do Parlamentar não é mais uma tarefa difícil. Fiscalizar o que
o Parlamentar faz, o que diz, o que pensa e como se
comporta virou entretenimento de muitos. Tenho a impressão de que os senhores, que fazem a TV Senado,
ainda não se deram ao luxo de examinar o quanto têm
ajudado aos que sofrem de insônia no Brasil. Tenho
essa curiosidade, porque é muito comum eu encontrar,
perdido pelo Brasil afora, cidadãos que cruzam comigo
em shopping center, em avião e contam-me fatos que
aconteceram e dos quais participei, ora provocando a
Ideli, ora não. Sabem dos mínimos detalhes e dizem:
“Ouvi isso às tantas horas da madrugada”. E sempre
pergunto e 99% dos casos são dos que sofrem de insônia. Adicionalmente, além da notícia, os senhores
podem passar, a partir de hoje, a ter este consolo:
preencher o tempo dos que sofrem dessa terrível e
incurável doença.
Nestes dez anos, Sr. Presidente, é muito fácil ver
o quanto melhorou a relação do povo com seus representantes. É muito fácil ver quanto mais difícil ﬁcou
desestabilizar a democracia. Vivemos, há um ano, Sr.
Presidente, um processo de grave crise neste País, com
as instituições sofrendo uma devassa em suas vísceras,
mas, em nenhum momento, falou-se em fechamento,
em golpe. Jamais se falou, durante todo este período,
em desestabilização de poder, que, hoje, é ﬁscalizado,
vigiado e mostrado ao Brasil 24 horas por dia.
A modernização das comunicações acabou também, meu caro Senador Alberto Silva, com a ﬁgura do
coronel. O que era o coronel político tempos atrás?
Era o detentor da notícia, da verdade, que sabia, geralmente por intermédio de seu representante, primeiro no Rio, depois em Brasília, que lhe passava, com
exclusividade, o que acontecia. Muitas vezes verdade,
mas, na maioria, mentira. O coronel, à boca da noite,
sentava-se com os seus liderados, meu caro Crivella,
a contar histórias, e não muito raro aos do seu bemquerer, os mais próximos, lhe passavam por debaixo
da mesa nomeações no Diário Oﬁcial.
A verdade só chegava ao Município distante por
meio dos que tinham acesso à cadeira na grande roda
do coronel político. Hoje, não. Quantas e quantas vezes
já fui corrigido, lá no distante interior do Piauí, por fatos
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que penso eu terem acontecido de uma maneira, e o
cidadão me corrige e me desconcerta, dizendo: “Não
foi assim. Foi assado. Eu vi na TV Senado”. No dia seguinte, venho e conﬁro: é verdade.
Daí por que, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, considero da maior justiça esta homenagem
que se presta hoje a esse novo braço criado pela luta
inicial do Senador José Sarney, continuada pelo Senador Antonio Carlos Magalhães e por todos aqueles
que os sucederam.
Por isso mesmo, nós, da Bancada do Piauí, estamos lutando, como os demais Estados, para a instalação da nossa televisão legislativa, a ﬁm de que
esse mesmo processo ocorra também nas Assembléias Estaduais.
Creio que a devassidão da vida do homem público teve seus limites. Atualmente, estamos assistindo a uma minissérie que mostra exatamente o que
quero dizer. O homem público, de dez anos para cá,
tem a obrigação de ter mais cuidado, inclusive com
as suas atitudes comportamentais fora do âmbito do
Parlamento.
Essa ﬁscalização, Sr. Presidente, é fundamental,
pois tem evitado que aborrecimentos maiores ocorram
em nossas atividades.
Portanto, despeço-me, congratulando-me com
todos os que aqui estão participando deste ato, lamentando e solidarizando-me também com aqueles
que aqui homenagearam a extraordinária ﬁgura da
Irmã Dorothy.
Só quero lembrar uma coisa. Quando as comunicações não eram rápidas como são hoje, dezenas de
assassinatos aconteciam pelo Brasil afora. As notícias,
quando chegavam, já eram notícias envelhecidas. O
direito de gritar, o direito de defender os que se foram,
sem nenhuma justiﬁcativa, vítimas da violência... A impunidade naqueles casos estimulava as repetições.
Lembro-me de que a própria TV Senado, logo que
se deu o fato, acompanhou um grupo de Parlamentares,
um grupo de Senadores que foi ao Pará e de lá remeteu, para o Brasil inteiro, os acontecimentos recentes
relacionados ao fato. Que essa semente plantada de
vigilância e de ﬁscalização, Sr. Presidente, seja exatamente a nossa guardiã e a nossa protetora.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Agradeço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.
Concedo a palavra ao Senador Juvêncio da Fonseca, do PSDB do Mato Grosso do Sul.
V. Exª dispõe de dez minutos, Senador.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, repre-
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sentantes da TV Senado aqui presente, somos o que
somos e o que a TV Senado mostra. Esse é um fator
democrático importantíssimo. A TV Senado, inclusive,
direciona o nosso trabalho no sentido do aperfeiçoamento da nossa atividade, porque, se não fôssemos
ﬁscalizados por essa lente constante em nossa atividade, talvez relaxássemos e fôssemos mais negligentes,
muito negligentes.
Parabéns ao Presidente José Sarney, aos demais
Presidentes que o sucederam e ao Presidente Renan
Calheiros, que está expandindo a TV Senado para uma
TV aberta que alcance todo o Território Nacional. Eu,
que sou da fronteira da Bolívia e do Paraguai, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, sei o quão importante é a
chegada da TV Senado a todos os recantos por onde
passamos. E a TV Senado, permitam-me aqui as Srªs
e os Srs. Senadores dizer o seguinte, levanta ou faz
cair a imagem do Senado. Mas, para que se levante
a imagem do Senado, coisa que estamos fazendo já
há algum tempo, é preciso que a nossa atividade seja
mais qualiﬁcada, que falemos a linguagem que o povo
quer ouvir, pois, quando o fazemos, a TV Senado leva
essa linguagem ao povo. Esse é o fator democrático
forte da TV Senado.
Por outro lado, sou Senador de primeiro mandato,
e são sete anos como Senador. Em momento algum,
desde o primeiro dia até hoje, tive qualquer restrição
na TV Senado para dizer o que eu queria, para procurar meus amigos e as pessoas que trabalham na
TV Senado, desejoso de lá colocar uma tese; não fui
impedido de fazê-lo.
Mesmo nos momentos em que não sou Presidente de Comissão, em que não sou Líder de Partido, a
TV está sempre aberta para todos os Senadores. Isso
foi dito aqui pelo ex-Presidente José Sarney, uma das
razões fundamentais da existência respeitável e respeitosa da TV Senado, da qual sou testemunha.
E, para que tenhamos cada vez mais a nossa
imagem levantada ao gosto da população brasileira, é
preciso que continuemos nesta atividade, que há algum
tempo estamos empreendendo: de melhoria da nossa
estrutura e de melhoria dos nossos serviços.
Desde que a TV Senado divulgou para todo o Brasil que derrubamos a imunidade parlamentar, começou
a crescer a imagem do Parlamento. Quando continuamos a divulgar pela TV Senado as demais conquistas, como foi o caso desses últimos dias, reduzindo o
recesso, extinguindo o jeton, a ajuda de custo; quando
apreciamos uma proposta do Senador Antonio Carlos
Magalhães, disciplinando a questão das medidas provisórias que atravancam nosso trabalho – e a população
se aﬂige por isso –, nós crescemos. Crescemos, porque a TV Senado está levando a nossa imagem para
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todo o Brasil. E crescemos muito mais ainda quando,
no ano de 2005, 1,7 mil proposituras foram votadas no
Senado Federal, apesar de todas as diﬁculdades. E lá
estava a TV Senado levantando a imagem do Senado,
pelo trabalho constante; é preciso que se leve à população que esse trabalho acontece.
Ainda houve vários outros momentos importantes
– reforma do Judiciário, votação do projeto de biossegurança, reforma da Lei das Falências e muita coisa
mais – que a TV Senado levou à população. Sentimos,
agora, que também estamos sendo prestigiados pela
Presidência da CPI dos Bingos. O nosso Presidente
Efraim Moraes e o Relator Garibaldi Alves trazem os
fatos para a população saber o que acontece, na verdade, naquela CPI, sem nenhuma restrição ou censura, doendo a quem tem de doer. E continuamos com
essas divulgações.
O mais importante – este é o ponto a que eu
queria chegar – é uma propositura a que a TV Senado vai dedicar-se, pois já se está ocupando disto assiduamente: a reformulação dos princípios que regem
o Orçamento da União, proposta do Senador Antonio
Carlos Magalhães e de outros Srs. Senadores.
Não posso compreender o que ocorre. Levamos
para o Brasil o nosso trabalho. Chego aqui, neste microfone, e digo, por exemplo, que apresentei uma emenda
parlamentar e que levarei uma escola para determinado Município, ao custo de tantos mil reais; que minha
emenda foi aprovada na Comissão de Orçamento, foi
aprovada pelo Congresso Nacional e tornou-se lei.
Essa notícia chega ao interior, a uma cidade pequena, criando-se expectativa no prefeito, no vereador, na
comunidade, de que aquela escola será construída
– é o exemplo de um serviço. No entanto, no correr
do exercício orçamentário, o Poder Executivo não faz
sequer o empenho dessa emenda; não há nenhuma
obrigação de cumprir a lei orçamentária! E ﬁcamos todos propondo recursos para nossos Municípios, para
nossos Estados e para nossas entidades ﬁlantrópicas
sem a certeza de que os recursos chegarão a essas
entidades, apesar de extremamente divulgado.
Tenho absoluta certeza também de que, em razão
disso, no ﬁm do ano, na última quinzena de dezembro,
chega a acontecer pirataria das emendas, porque elas
não são obrigatórias. E os mais espertos passam a ter
mais vantagens, às vezes até modiﬁcando a lei orçamentária, mudando a execução das obras, numa esperteza que não é possível coibir, porque isso aparece
nos últimos dez dias, na última semana, até no último
dia do exercício orçamentário, justamente porque o
Orçamento não é obrigatório. Como não é obrigatório,
fazem-no de qualquer jeito; aqueles que são da base
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aliada do Governo, ao lado do Sr. Ministro, fazem o que
bem entendem na execução orçamentária.
Portanto, como eu disse no início, somos o que
somos, mas também precisamos, a cada dia, aperfeiçoar um pouco mais a nossa atividade, a qualidade
do nosso serviço. E uma das razões da melhoria da
nossa imagem perante o nosso povo será a aprovação
desse projeto do Senador Antonio Carlos Magalhães.
Reﬁro-me ao Orçamento impositivo, ou seja, o Orçamento obrigatório. Assim, vamos poder dizer na nossa
comunidade: “Coloquei no Orçamento recursos necessários para determinado serviço ou para determinada
obra e vou ter a garantia de que se vai realizar essa
execução orçamentária”. Fora daí, o Parlamentar não
é nada, é insigniﬁcante no seu papel, exercendo um
papel até certo ponto ridículo, porque o que ele fala
não se escreve; ele escreve no Orçamento, mas este
não é cumprido. Então, sua palavra é vã, sua palavra
é frustração.
Sempre que levo uma emenda a um Município,
dizendo que vamos atender o prefeito, que a voçoroca que está invadindo sua cidade precisa ser atacada
de pronto, coloco isso numa emenda e telefono. Aviso
que minha emenda está feita, com tantos milhares de
reais. Levanto as expectativas, e não acontece nada,
Senador! Não acontece nada, porque, em Brasília, não
há nenhuma sensibilidade em relação àquela diﬁculdade administrativa do pequeno Município do interior.
Como o Executivo faz do Orçamento o que bem entende, a palavra do Senador e do Deputado Federal
não vale nada!
Por isso, a TV Senado é o grande instrumento
para que possamos levar, inclusive lá para nossa gente,
esse argumento que estamos apresentando aqui.
Farei uma última ponderação, Sr. Presidente. Cito
um exemplo: em 2005, ﬁz 18 emendas parlamentares
individuais, das quais apenas três foram atendidas;
15 delas não foram atendidas. Como posso justiﬁcar
o que aconteceu para os Municípios de Água Clara,
de Amambaí, de Angélica, de Antônio João, de Aparecida do Tabuado, de Bandeirantes, de Bela Vista,
de Douradina, de Eldorado, de Iguatemi, de Juti, de
Ladário, de Nioaque, de Ribas do Rio Pardo, de São
Gabriel do Oeste e de Sete Quedas? O que digo para
os prefeitos dessas cidades? Que sou incompetente?
Que não sei fazer emendas? Que não tenho força no
Governo Federal?
Senador Antonio Carlos Magalhães, o projeto
proposto por V. Exª nos traz muita esperança. Vamos
todos nos irmanar para que esse projeto seja aprovado
ainda este ano, a ﬁm de que nossa palavra não seja vã,
para que, quando falarmos na TV Senado que estamos
prontos a levar um serviço a determinada instituição,
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tenhamos credibilidade, o povo acredite em nós. Fora
daí, não há credibilidade.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – V. Exª me
permite um aparte, Senador?
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS)
– Pois não.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador
Juvêncio da Fonseca, meu vizinho – vínhamos conversando no corredor outro dia a esse respeito...
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS)
– Com muita simpatia por parte de V. Exª.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador
Juvêncio da Fonseca, por conta das atividades da
CPMI, até agora não havia podido participar da sessão
de homenagem aos dez anos da TV Senado. Peço mil
desculpas por, neste aparte, fazer esta manifestação
pública para parabenizar e louvar o trabalho que toda
a equipe da TV Senado tem realizado ao longo desses dez anos. O trabalho da TV é reconhecido por todos nós e foi, inclusive, premiado internacionalmente
– pessoas do setor de comunicação da nossa Casa
tiveram seu trabalho reconhecido e premiado em nível internacional. Para nós é muito importante essa
experiência da transmissão de nossos trabalhos, que
efetivamente desmonta aquela idéia de que a população não gosta de política. Muito pelo contrário, a população gosta, acompanha a política. Estão aí os índices de audiência da nossa TV Senado para mostrar
isso: nos momentos mais agitados do Parlamento, a
audiência explode, sobe vários pontos. E queria dizer
que estamos buscando – penso que isso deverá ser
também encaminhado para o maior número possível
de Estados – fazer convênios com as nossas tevês legislativas estaduais. Na semana que passou, o Presidente da Câmara Aldo Rebelo esteve em meu Estado
e ﬁrmou convênio entre a TV Assembléia Legislativa e
a TV Câmara. Aliás, ontem, o Diretor da TV Senado,
Armando Rollemberg – tão querido e aqui justamente
homenageado pela condução que dá aos trabalhos da
TV Senado –, sinalizou que temos grandes chances
de também efetivar um acordo da TV Senado com a
TV Assembléia Legislativa de Santa Catarina. Deveríamos buscar fazer esse tipo de associação com todos os Estados para promover a interação entre os
trabalhos do Legislativo federal e estadual, divulgando
ao máximo as nossas ações. Que os trabalhos que
desenvolvemos sejam conhecidos por todos aqueles
que nos colocaram aqui. Aqui estamos por delegação
dos eleitores para representar, lutar pelos interesses
daqueles que acreditam em nós, como políticos, para
defender os nossos Estados e os interesses do Brasil.
Parebenizo V. Exª pelo discurso. Mais uma vez, meus
parabéns sinceros a toda a equipe da TV Senado por
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esse maravilhoso trabalho que eles vêm desenvolvendo ao longo desses dez anos.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS)
– Obrigado, Senadora Ideli Salvatti.
Queria, portanto, em minhas últimas palavras,
homenagear todos aqueles envolvidos nos trabalhos
da TV Senado, não só aqueles que a fundaram, mas
todos os que nela trabalham em seus mais diversos
serviços. Agradeço a todos por esse relacionamento
tão carinhoso, tão importante que vocês mantêm conosco, Senadores. Acreditamos que a TV Senado está
a nosso serviço, a serviço dos Senadores. Isso é de
suma importância.
Que as melhorias anunciadas venham, porque
o povo brasileiro está desejoso de que a TV Senado
seja um canal aberto para falar com todos os brasileiros, porque aqui é o lugar para as grandes lições
democráticas.
Muito grato, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Agradeço a V. Exª, Senador Juvêncio da Fonseca.
Comunico às Srªs e aos Srs. Senadores que o
tempo dedicado a esta sessão de homenagem está
esgotado. Esta Presidência solicita que V. Exªs permaneçam em plenário, porque daremos início à Ordem
do Dia e, em seguida, retornaremos a palavra às Srªs
e Srs. Senadores para dar continuidade às merecidas
homenagens à TV Senado pelos dez anos de sua
fundação. Há apenas um item na Ordem do Dia. Seremos rápidos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Também serei rápido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Com a rapidez de sempre, tem a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Como ex-Presidente do Senado, congratulome com esses dez anos da TV Senado. O Presidente
José Sarney já fez um histórico completo da TV Senado e também do Jornal do Senado.
Hoje, a TV Senado presta um grande serviço à
Nação e à democracia, porque só aqui há a isenção
indispensável para que o público tome conhecimento
do que se passa na política brasileira.
Posso dizer que o criador foi o Senador José
Sarney, com Fernando Mesquita, que merece todos
os aplausos pela sua pertinácia em realizar a TV Senado. A TV Senado tem um corpo funcional excelente
e hoje é dirigida por Armando Rollemberg, que continua a tradição de seu antecessor, mas é justo que se
saliente o papel de Fernando César Mesquita.
De minha parte, posso dizer que tudo o que foi
necessário fazer para consolidar a TV Senado foi feito
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sob a minha administração. Comemoro hoje, com os
colegas funcionários da TV Senado, esse aniversário,
porque sou um deles, porque ajudei para que essa TV
tivesse hoje renome nacional e fosse aplaudida por
todos os brasileiros que querem tomar conhecimento
da política atual.
Muito obrigado, Exª.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Agradeço a V. Exª, Senador Antonio Carlos Magalhães. Meus parabéns a V. Exª, aos outros ex-Presidentes desta Casa e ao atual Presidente Renan Calheiros pela coragem, pelo carinho e, acima de tudo,
pela compreensão da importância da TV Senado para
o Poder Legislativo. O Poder Legislativo brasileiro,
após a criação e instalação da TV Senado, tem realmente outra imagem. Isso é muito importante para o
povo brasileiro.
Agradeço a compreensão de V. Exªs.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– O Senhor Senador Flexa Ribeiro enviou discurso à
Mesa, que será publicado na forma do disposto no art.
203, do Regimento Interno.
S. Exa. será atendido.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) Senhor Presidente, Senhoras
e Senhores Senadores,
Graças à percepção pioneira do Senador José
Sarney, em 1996 nascia a TV Senado. São 10 anos de
existência vitoriosa do canal de comunicação exclusivo
desta Casa, um verdadeiro marco dos ideais do Parlamento brasileiro, ao contribuir decisivamente para a
transparência, a democracia e a cidadania.
A TV Senado foi criada para fazer a divulgação
institucional do Senado Federal e oferecer ao cidadão
uma programação educativa e cultural de qualidade,
diferenciada das emissoras comerciais. No início, a
programação era transmitida apenas para assinantes
de TV a cabo, mas, hoje, atinge um universo muito
amplo de telespectadores. O sinal está disponível em
todo o território brasileiro, levado pelas emissoras de
TV a cabo, por antenas parabólicas de tipo analógico e
digital e, mais recentemente, em sinal aberto de UHF.
As transmissões simultâneas alcançam, pelo menos,
as 8 milhões de antenas parabólicas instaladas no
País e os mais de três milhões de televisores com TV
por assinatura.
A programação inclui, prioritariamente, a cobertura, ao vivo, de todas as sessões plenárias do Senado Federal e do Congresso Nacional, bem como das
reuniões das comissões permanentes e temporárias.
Tal conteúdo trouxe uma realidade inteiramente nova
para dezenas de milhares de espectadores, do Norte
ao Sul do País, que puderam passar a acompanhar os
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trabalhos legislativos. Não faz pouco tempo, o jornal
Folha de S.Paulo estampou, na sua primeira página,
os fantásticos índices de audiência que a transmissão das Comissões Parlamentares de Inquérito vinha
alcançando.
Com efeito, Senhor Presidente, a crise política
fez a TV Senado multiplicar a sua audiência por mais
de dez vezes, em um período de tempo de apenas
cinco meses. Este dado, para mim, merece uma reﬂexão. Pode parecer, à primeira vista, que uma imagem
pouco enobrecedora está sendo passada para os
lares dos brasileiros. No entanto, uma análise mais
detida evidencia que o Parlamento está contribuindo
para um exercício ﬁscalizatório mais amplo por parte
da sociedade brasileira, o que resulta, ainda, em um
conhecimento mais aprofundado acerca do funcionamento básico da ação parlamentar.
Para dimensionar o que signiﬁca essa audiência,
vale dizer que os sinais gerados pela TV Senado são
distribuídos para todas as demais emissoras. Em conseqüência, a logomarca da TV Senado tem alcançado
uma exposição maior que as de marcas de anunciantes
da novela das oito da Rede Globo de Televisão, com
audiência superior a 40 milhões de pessoas.
A parte cultural da programação também merece
elogios. São três espaços ﬁxos destinados à música de
qualidade, popular ou erudita. Na área de literatura, há
o programa “Leituras”, voltado para a análise e divulgação de obras literárias nacionais. Também há uma
série sobre os grandes nomes da literatura brasileira,
escritores do porte de Machado de Assis, José Lins
do Rego ou Érico Veríssimo. Nos “Especiais da TV Senado” são apresentados e debatidos temas históricos,
culturais, turísticos, além de programas sobre saúde.
Para este ano, a grade de atrações promete ganhar ainda mais em qualidade e variedade. Novos programas irão ao ar, como o “Ecosenado”, tratando de
temas ligados à ecologia e ao desenvolvimento sustentável; o “Senado Agora”, com boletins informativos ao
vivo; o “Alô Senado”, um canal aberto para o cidadão
comunicar-se com os parlamentares; além da remodelação do “Jornal do Senado”, entre outras estréias.
Não é à toa que, atualmente, a TV Senado desfruta do reconhecimento da sociedade, expresso em
manifestações de entidades de classe, organizações
não-governamentais, universidades e imprensa, haja
vista o grande número de ligações que recebe por telefone e endereço eletrônico, em sua maior parte com
rasgados elogios e sugestões de novos programas.
E os planos não param por aí. Vários convênios
e acordos já foram ﬁrmados, com países como Rússia e Estados Unidos, abrindo novas perspectivas de
intercâmbio e posicionando o Senado Federal como
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um dos Legislativos mais modernos do mundo. Prova disso é que novos investimentos podem viabilizar
o projeto de TV Internacional, que já entrou no ar em
caráter experimental, numa parceria entre o Congresso
Nacional, o Executivo (via Radiobrás) e o Judiciário.
Veiculado inicialmente no idioma espanhol, há planos
para veiculação também em língua inglesa, num futuro próximo.
Senhoras e Senhores Senadores, saúdo, portanto, o diretor da TV Senado, Dr. James Gama; o diretor
de jornalismo, Dr. Helival Rios; o diretor da Secretaria
de Comunicação Social do Senado Federal, Dr. Armando Rollemberg; e a cada um dos jornalistas que
servem nesta Casa. Em especial, congratulo-me com
o Diretor-Geral do Senado, Dr. Agaciel da Silva Maia;
e com o Presidente do Senado Federal; Senador Renan Calheiros, pelo brilhante trabalho desenvolvido.
Não poderia, por ﬁm, deixar de reconhecer a grande
dívida que todos nós temos com o ex-Presidente José
Sarney, pela antevisão que propiciou aos parlamentares e ao povo brasileiro essa grande conquista que
é a TV Senado.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente! Obrigado pela atenção!
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Marcelo Crivella.
É lida a seguinte:

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 83, DE 2006 (nº 61/2006, na origem), de 6
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 128, de 2005 (nº 5.463/2005, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza a concessão de bolsas de estudo e de
pesquisa a participantes de programas de formação
inicial e continuada de professores para a educação
básica, sancionado e transformado na Lei nº 11.273,
de 6 de fevereiro de 2006.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Será encaminhado à Câmara dos Deputados um
exemplar de autógrafo do projeto sancionado.
O processado vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Marcelo
Crivella.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 146, DE 2006
Requeiro, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno do Senado Federal, de

22

03794

Sexta-feira

10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

acordo com as tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente em inserção
em ata de voto de pesar e apresentação de
condolências, à família, pelo falecimento,
ocorrido nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro, em Curitiba, do ex-Deputado Estadual
e Vice-Presidente do Tribunal de Contas do
Paraná, Quiélse Crisóstomo da Silva.
Justiﬁcação
Quiélse Crisóstomo da Silva era natural de Bocaiúva do Sul – PR, e nasceu no dia 20 de janeiro de
1937. Filho de Trajano Crisóstomo da Silva e Benedita Ribeiro da Silva foi casado com Dona Nilza Bordini
Crisóstomo. Deixou quatro ﬁlhos: Kielse, Claudiane,
Cleyton e Fábio.
Fez o Curso de Formação de Oﬁciais do Exército
e, posteriormente, formou-se em Engenharia Civil com
extensão em Arquitetura pela Universidade Federal
do Paraná, em 1963. Atuou no Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária em 1964/65, quando recebeu do então Presidente Castelo Branco, diploma por ter feito o
melhor trabalho no Plano de Reforma Agrária. Exerceu
o cargo de Engenheiro do Estado do Paraná junto à
Secretaria de Estado da Saúde. Como engenheiro civil
teve papel relevante em várias ações do Poder Público
Estadual, revelando-se sanitarista com larga folha de
serviços prestados ao Paraná.
QUIÉLSE CRISÓSTOMO foi seis vezes deputado
estadual, tendo participado de inúmeras Comissões da
Assembléia Legislativa e exerceu o cargo de Secretário
na Assembléia por três vezes.
Foi nomeado Conselheiro do Tribunal de Contas em maio de 1990. Ocupou a Vice-Presidência
em 1992/93, quando também foi eleito Presidente do
Conselho Superior de Tribunal de Contas do Estado
do Paraná. Em 1994 foi eleito Corregedor-Geral e em
1999, Presidente, tendo sido reeleito para o exercício
de 2000. Quando de seu falecimento exercia a vicepresidência daquela Corte de contas.
Sua vida pública sempre foi caracterizada pela
seriedade e competência, tendo recebido várias homenagens e título de Cidadão Honorário em diversos
municípios do Paraná.
Um homem cuja trajetória deixou marcas profundas da sua atuação com proﬁssionalismo e dedicação,
contribuindo signiﬁcativamente para o desenvolvimento
do Estado. A sua preocupação com a Cidade de Curitiba reﬂete-se em ações positivas e empreendedoras,
tornando-o um grande curitibano. Por sua história e
em reconhecimento ao brilhante trabalho que desenvolveu na vida pública, a Cidade de Curitiba o reco-
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nheceu como um ﬁlho ilustre, concedendo-lhe o título
de Cidadão Honorário.
Pelo incontestável papel que exerceu no desenvolvimento social, político e econômico do Paraná,
Conselheiro Quiélse Crisóstomo da Silva tornou-se
merecedor do mais profundo respeito da comunidade
paranaense e brasileira.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Senador Álvaro Dias
REQUERIMENTO Nº 147, DE 2006
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto
de pesar, pelo falecimento, ocorrido hoje, 9 de fevereiro,
do Senhor Dorval de Magalhães, engenheiro agrônomo
de proﬁssão, escritor por vocação, além de desempenhar vários cargos na Administração Pública.
Requeiro, também, que este voto de pesar seja
levado ao conhecimento da família, da Assembléia Legislativa de Roraima, da Prefeitura Municipal de Boa
Vista e da Academia Roraimense de Letras.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 84, de 2006
(nº 73/2006, na origem), de 7 do corrente, pela qual o
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição Federal, e da Resolução nº 96,
de 1989, do Senado Federal, solicita seja autorizada
a elevação temporária do limite de endividamento da
Reﬁnaria Alberto Pasqualini – Refap S.A., para até novecentos milhões de reais, de maneira a lhe permitir
concretizar operação de empréstimo junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
É a seguinte a mensagem recebida:
MENSAGEM Nº 84, DE 2006
(Nº 73/2006, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 52, inciso VII da Constituição,
e da Resolução nº 96, de 15 de dezembro de 1989,
dessa Casa Legislativa, encaminho a Vossa Excelência
proposta para que seja autorizada a elevação temporária do limite de endividamento da Reﬁnaria Alberto
Pasqualini – REFAP S.A., para até R$900.000.000,00
(novecentos milhões de reais), de maneira a lhe permitir
concretizar a operação de empréstimo junto ao Banco
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de
conformidade com a inclusa exposição de motivos do
Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia.
Brasília, 7 de fevereiro de 2006. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 00003/MME
Brasília, 28 de janeiro de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência o pleito da Reﬁnaria Alberto Pasqualini – REFAP S.A., para o aumento de sua capacidade de endividamento, com base no permissivo contido no art.
9º da Resolução nº 96, de 15 de dezembro de 1989,
do Senado Federal, Casa à qual solicito o encaminhamento deste pedido para a necessária manifestação
e aprovação.
2. O atendimento à crescente demanda do País
por combustíveis derivados de petróleo vem exigindo
das reﬁnarias nacionais a implantação de melhorias em
seus processos produtivos, por meio de investimentos
em seus parques industriais, introduzindo modiﬁcações
nas plantas existentes e implantando novas unidades
de processamento.
3. Nesse escopo, a Reﬁnaria Alberto Pasqualini
– REFAP S.A., empresa constituída em 21 de novembro de 2000, em conseqüência direta do acordo de
troca de ativos negociado entre o Petróleo Brasileiro
S.A. – PETROBRAS e a Repsol YPF do Brasil S.A.,
vem realizando ampliação e modernização de seu
parque industrial, prevendo a ampliação de sua capacidade de reﬁno de 20 mil para 30 mil m3/dia, além
de possibilitar o aumento da participação de petróleo
nacional no elenco das matérias-primas utilizadas
pela reﬁnaria.
4. O investimento total é de R$3.205.000.000,00
(três bilhões e duzentos e cinco milhões de reais), dos
quais R$900.000.000,00 (novecentos milhões de reais) – menos de 30% – vêm sendo negociados com
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, com prazo total de 108 (cento e oito)
meses, sendo 12 (doze) meses de carência e 96 (noventa e seis) meses de amortização. No tocante a 85%
do valor do crédito incidirá a Taxa de Juros de Longo
Prazo – TJLP acrescida de 4% ao ano e sobre os 15%
restantes incidirá o custo da cesta de moedas do BNDES igualmente acrescido de 4% ao ano.
5. Até o momento, os recursos necessários para
o desenvolvimento do projeto têm sido oriundos da
Petrobras e da geração de caixa operacional da própria Refap, sendo que a utilização das disponibilidades do referido caixa é uma alternativa limitada, em
seu montante, pelo próprio volume das operações de
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curto prazo, viável apenas transitoriamente até que
sejam equacionadas as linhas de crédito de longo
prazo para o projeto.
6. Para a Refap, esta é praticamente a única possibilidade de obtenção de empréstimos, no mercado
ﬁnanceiro brasileiro, que se destinem a viabilizar o empreendimento, principalmente ao considerar-se que as
condições do empréstimo a ser contratado se coadunam
com as possibilidades de pagamento da Refap.
7. Dessa forma, faz-se necessário habilitar a Refap
a contrair dívidas de longo prazo, ou seja, permitir-lhe
possuir seu limite de endividamento próprio, o que a
deixará apta a negociar junto ao BNDES.
8. Tal possibilidade de endividamento respalda-se,
legalmente, na Resolução SF nº 96/1989, que dispõe
sobre limites globais para as operações de crédito externo e interno da União, de suas autarquias e demais
entidades controladas pelo Poder Público federal e
estabelece limites e condições para a concessão da
garantia da União em operações para a concessão
de crédito externo e interno. Em seu art. 9º, a Resolução SF nº 96/89 admite, em casos excepcionais e
devidamente justiﬁcados, que a União pleiteie a elevação temporária dos limites de operações de crédito
de natureza ﬁnanceira.
9. Por oportuno, cabe esclarecer que, inicialmente, a solicitação de elevação dos limites de endividamento da Refap S.A. foi submetida à apreciação da
Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF, a qual não
se opôs ao encaminhamento do pleito ao Senado Federal, ressaltando apenas a necessidade de oportuna
adequação ao Plano Plurianual da União. Posteriormente, o mesmo pleito foi submetido à apreciação da
Casa Civil da Presidência da República que, da mesma forma, informou não haver nada a opor em relação
ao assunto, solicitando apenas que fosse formalizada
a solicitação da Refap S.A. por meio de exposição
de motivos à Presidência da República. É importante
acrescentar que a documentação necessária à continuidade do ora solicitado, nos termos do citado art.
9º, segue anexa à presente.
10. Nesse sentido, encaminho o assunto para a
superior deliberação de Vossa Excelência quanto à
pertinência do respectivo envio ao Senado Federal, nos
termos do art. 9º da Resolução SF nº 96/1989, para
a competente apreciação do pleito da Refap S.A. de
elevação temporária de seu limite de endividamento
para até R$900.000.000,00 (novecentos milhões de
reais), de maneira a lhe permitir fechar a operação de
empréstimo junto ao BNDES.
Respeitosamente, – Silas Rondeau Cavalcante Silva.
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PARECER Nº 111, DE 2006

Aviso nº 96 – C. Civil
Brasília, 7 de fevereiro de 2006
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Endividamento da Reﬁnaria Alberto Pasqualini – REFAP S.A.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa à
proposta para que seja autorizada a elevação temporária do limite de endividamento da Reﬁnaria Alberto
Pasqualini – REFAP S.A., para até R$900.000.000,00
(novecentos milhões de reais), de maneira a lhe permitir
concretizar a operação de empréstimo junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de
Estado da Casa Civil da Presidência a República.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Marcelo Crivella.
É lido o seguinte:

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Mensagem
nº80,
de 2006, do Presidente da República (Mensagem nº 59, de 2006, na origem), que submete à apreciação do Senado Federal, o
nome do Senhor Enrique Ricardo Lewandowski para exercer o cargo de ministro do
Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Carlos
Mário da Silva Velloso.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em votação secreta realizada em 9-2-2006 apreciando
o Relatório (anexo) apresentado pelo Senador Ramez
Tebet sobre a Mensagem (SF) nº 80, de 2006, do Presidente da República, opina pela aprovação da escolha
do Doutor Enrique Ricardo Lewandowski para compor
o Supremo Tribunal Federal, no cargo de ministro, nos
termos do art. 52, inciso III, combinado com o art. 84,
inciso XIV, da Constituição Federal.
Sala da Comissão, 9 de fevereiro de 2006. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Romez Tebet,
Relator.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Ramez Tebet
Pela Mensagem nº 80, de 2006, do Senhor Presidente da República, o Senado Federal é chamado
a se manifestar sobre a indicação do Doutor Enrique
Ricardo Lewandowski ao cargo de Ministro do Supremo
Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria
do Ministro Carlos Mário da Silva Velloso.
A Constituição Federal (arts. 52, III, a, e 101,
parágrafo único) atribui ao Senado Federal competência privativa para aprovar, por maioria absoluta,
previamente e por voto secreto, a escolha de Ministro
do Supremo Tribunal Federal, após argüição em sessão pública.
Outrossim, o art. 101, 11, i, do Regimento Interno desta Casa, confere a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, competência para emitir
parecer sobre indicações dessa natureza, obedecendo
ao rito prescrito no art. 383, também da nossa Carta
regimental.
Constam dos autos da presente mensagem o
curriculum vitae do indicado, em obediência à prescrição regimental do art. 383, I.
O ilustre indicado nasceu a 11 de maio de 1948,
na cidade do Rio de Janeiro. Bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de
São Paulo, formado em 1971. Bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São
Bernardo do Campo, formado em 1973. Mestre (1980),
Doutor (1982) e Livre Docente em Direito do Estado
(1994), pela Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo; também Mestre em Relações Internacionais
pela Fletcher School of Law and Diplomacy da Tufts
University, nos Estados Unidos, em 1981.
Proﬁssional de exitosa carreira, o Doutor Enrique
Ricardo Lewandowski exerceu a advocacia de 1974
a 1990. Foi advogado, Consultor Jurídico e Chefe da
Assessoria Jurídica da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A (EMPLASA), tendo sido Presidente dessa empresa entre 1988 e 1989.
Exerceu também o cargo de Secretário de Governo
e de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo
de 1984 a 1988. Destacamos também que o indicado
foi Consultor Jurídico do Grupo Pró-Constituinte da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, encarregado de elaborar o anteprojeto da Constituição
Estadual (1987 a 1989). Foi também Consultor Jurídico de diversos municípios paulistas por ocasião da
elaboração das respectivas leis orgânicas. Em 1990,
ingressou na magistratura, como Juiz do Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo, pelo quinto
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constitucional da classe dos advogados, e em 1997
assumiu o cargo de desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, integrando atualmente
o órgão especial daquela corte.
Além disso, cumpre registrar que o ilustre indicado
exerce o magistério, sendo professor titular de Teoria Geral do Estado da Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, por concurso público de provas e títulos,
com a tese “Globalização, Regionalização e Soberania”
(2003), tendo ingressado na carreira como assistente em
1978. Exerceu o cargo de diretor da Escola de Sociologia
e Política de São Paulo (1990) e foi conselheiro da Escola Paulista da Magistratura (1998 a 2002). Atualmente,
tem exercido, desde 2004, a cheﬁa do departamento de
Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sendo também, desde o mesmo ano
de 2004, coordenador do Curso de Pós-Graduação em
Direito Público da Escola Paulista de Magistrados. Ademais, coordena, desde 2005, o Mestrado em Direitos
Humanos da Universidade de São Paulo.
Por outro lado, o Doutor Enrique Ricardo Lewandowski tem tido, ademais, intenso engajamento em
atividades de intercâmbio na área jurídica, sendo que
o seu curriculum vitae registra participação em cerca de cento e cinqüenta conferências, palestras, aulas e debates, no Brasil e no exterior, onde já teve a
oportunidade de falar sobre temas diversos do Direito
– especialmente Direito Comunitário – na Argentina,
Chile, Colômbia, Estados Unidos, México, Paraguai,
Portugal e Uruguai. Tem diversos trabalhos seus publicados, livros, artigos em periódicos especializados
e em jornais.
De outra parte, o Doutor Enrique Ricardo Lewandowski tem participado de diversas atividades associativas ao longo de sua vida proﬁssional, de que destacamos a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), onde
foi conselheiro da Seção de São Paulo, entre 1989 e
1990 e, já como magistrado, tem participado da Associação Paulista de Magistrados e da Associação dos
Magistrados Brasileiros, entidades nas quais ocupou
funções de direção.
Por ﬁm, cabe ainda anotar que o ilustre magistrado
foi agraciado com diversos títulos e homenagens.
Diante do exposto, entendemos que os Senhores
Senadores integrantes da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania dispõem de suﬁcientes elementos
para deliberar sobre a presente indicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
....................................................................................
III – aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição pública, a escolha de:
a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta
Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
c) Governador de Território;
d) Presidente e diretores do Banco Central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
....................................................................................
Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se
de onze ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal
Federal serão nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Marcelo Crivella.
São lidos os seguintes:
Of. LUTZ nº 009/2006
Brasília, 8 de fevereiro de 2006
Senhor Presidente,
Com as minhas homenagens especiais, comunico a Vossa Excelência que o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em reunião ocorrida
ontem, após apreciar os currículos das indicadas ao
Prêmio, selecionou as 5 (cinco) personalidades que
serão agraciadas com o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz. Ei-las:
Elizabeth Altina Teixeira – Paraíba
Geraldina Pereira de Oliveira – Pará
Jupyra Barbosa Ghedini – Distrito Federal
Pajé Yawanawa Raimunda Putani – Acre
Rosmary Corrêa – São Paulo
Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Excelência expressão do meu apreço e distinta consideração.

FEVEREIRO 2006
2006

Fevereiro de

Atenciosamente, – Senadora Serys Slhessarenko, Presidente do Conselho do Diploma MulherCidadã Bertha Lutz.
Ata da 1ª Reunião, realizada em 7 de fevereiro de 2006
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e seis, terça-feira, às 18 horas, nas dependências
do Plenário do Senado Federal, reuniu-se o Conselho
do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, com a ﬁnalidade de escolher as cinco candidatas a serem contempladas com a Quinta Premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz. Presentes os Srs. Senadores
titulares Serys Slhessarenko (PT – MT) – Presidente,
Geraldo Mesquita Júnior (Sem Partido – AC) – VicePresidente, Augusto Botelho (PDT – RR), Sérgio Zambiasi (PTB – RS), Papaléo Paes (PSDB – AP), Magno
Malta (PL – ES). Impossibilitadas de comparecer à
Reunião, as Senadoras Roseana Sarney (PFL – MA)
e Patrícia Saboya Gomes (PPS – CE), encaminharam, respectivamente, Ofício GSRS nº 58/2006, de 62-2006, e Ofício GSPSG nº 011/2006, de 6-2-/2006,
endereçados à Presidente do Conselho, Senadora
Serys Slhessarenko, indicando as intenções de votos
nas candidatas de suas preferências, igualmente impossibilitada de comparecer, a Senadora Lúcia Vânia
(PSDB – GO) encaminhou relação com as indicadas
de sua preferência, o que foi aceito pela Presidência.
Após discussão e análise dos currículos apresentados
e esclarecimentos da Presidente de que cada Membro
do Conselho poderia votar em até 10 (dez) candidatas,
conforme tradição do Conselho, iniciou-se a votação
para a escolha das candidatas a serem agraciadas
com o Diploma. Dentre as 10 (dez) escolhidas por cada
um(a) dos(as) Senadores(as) apurou-se as 05 (cinco)
mulheres mais votadas, sendo que as escolhidas foram,
em ordem alfabética: Elisabeth Altino Teixeira, Geraldina Pereira de Oliveira, Jupyra Barbosa Ghedini, Pajé
Yawanawa Raimunda Putani e Rosmary Corrêa. Após
a votação, a Presidente do Conselho comunicou que
a premiação ocorrerá em Sessão do Congresso Nacional a ser especialmente convocada para esse ﬁm,
por ocasião das comemorações do Dia Internacional
da Mulher de 2006. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião. Eu, Maria Amália Figueiredo da
Luz, Diretora da Subsecretaria de Apoio a Conselhos
e Órgãos do Parlamento, lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada, vai assinada pela Presidente do
Conselho, Senadora Serys Slhessarenko.
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Ofício nº 22/06 – GSGMJ
Brasília, 8 de fevereiro de 2006
Senhor Presidente,
Encaminho-lhe para o devido conhecimento relatório acerca de missão, por mim desempenhada,
como membro da Comissão Parlamentar Conjunta
do Mercosul, na “XXVI Reunião Plenária da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul”, realizada no
período de 7 a 9 de dezembro de 2005, na cidade de
Montevidéu, no Uruguai.
Atenciosamente, – Senador Geraldo Mesquita
Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Marcelo Crivella.
É lido o seguinte:
Ofício nº 37/2006
Brasília, 9 de fevereiro de 2006
Assunto: indicação para a Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Arnon Bezerra (PTB – CE) na qualidade de Titular
e em substituição a Senhora Deputada Elaine Costa (PTB – RJ), para compor a Comissão Mista de
Planos,Orçamentos Públicos e Fiscalização, para
2005.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado José Múcio Monteiro, Líder do PTB
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– A Presidência comunica que a Medida Provisória nº 279, de 2006, que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério das Cidades, no valor de
R$890.000.000,00 (oitocentos e noventa milhões de
reais), para os ﬁns que especiﬁca”, será encaminhada,
nos termos do § 6º do art. 2º da Resolução nº 1, de
2002-CN, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, onde poderá receber emendas (OF/SF nº 17/2006).

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– A Presidência comunica ao Plenário que, de acordo com as normas constantes da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2003 (Ofícios do Congresso
Nacional nºs 823 e 824, de 2004), ﬁca aberto, a partir
desta data, o prazo para interposição de recurso por
1/10 (um décimo) dos representantes de cada Casa,
por cinco dias úteis, para que sejam apreciados pelo
Plenário do Congresso Nacional o Projeto de Decreto
Legislativo nº 4, de 2006–CN, tendo em vista publicação
em avulso, nesta data, do parecer da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Os recursos serão recebidos na Secretaria-Geral
da Mesa do Senado Federal.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados
e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução nº 9, de 2006, de
autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera o Regimento Interno do Senado Federal para dispor sobre a
votação, mediante acesso eletrônico remoto, em caso
de ausência justiﬁcada de Senador.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– A Presidência comunica ao Plenário que foi autuado,
por solicitação do Presidente da Comissão de Educação, o Aviso nº 8, de 2006 (nº 2.360/2006, na origem),
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do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão nº 2.148/2005-TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam,
referente à Auditoria Operacional realizada no Fundo
de Universalização de Serviços de Telecomunicações
– Fust, com o objetivo de veriﬁcar que diﬁculdades,
limitações ou barreiras impedem a aplicação dos recursos desse fundo.
A matéria volta à Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) – A
Presidência comunica ao Plenário que foi autuado, por
solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, o seguinte aviso:
Aviso nº 2, de 2006-CN (nº 60-SGS-TCU-Plenário, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 82, de 2006 – TCU (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam rferente à Auditoria nas obras de duplicação
da BR-230/PB, entre João Pessoa e Campina Grande
– PB. (TC 003.231/2001-0).
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– O expediente que acaba de ser lido retorna à Comisão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Passa-se à
ORDEM DO DIA
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação, em segundo turno.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação ﬁnal ao Projeto de Lei do Senado
nº 13, de 2006, que será lida pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Marcelo Crivella.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 112, DE 2006
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Lei do
Senado nº 13, de 2006.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Lei do Senado nº 13, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal, para
disciplinar a edição, revisão e cancelamento de súmulas
com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal,
e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de Janeiro
de 2006.

Item único:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 13, DE 2006
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143,
do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 13, de 2006, de
iniciativa da Comissão Mista Especial da
Reforma do Judiciário, que regulamenta
o art. 103-A da Constituição Federal, para
disciplinar a edição, revisão e cancelamento de súmulas com efeito vinculante pelo
Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
No decorrer do primeiro turno, não foram oferecidas emendas ao projeto e sua votação se procedeu na
sessão do último dia 7. Em face do disposto na alínea
“c” do art. 143 do Regimento Comum, ﬁca facultada
às Srªs e aos Srs. Senadores nova oportunidade para
apresentação de emendas, até o encerramento da
discussão da matéria.
Passa-se à discussão do projeto, em segundo
turno.

ANEXO AO PARECER Nº 112, DE 2006
Redação ﬁnal do Projeto de Lei do
Senado nº 13, de 2006.
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal, para disciplinar a edição,
revisão e cancelamento de súmulas com
efeito vinculante pelo Supremo Tribunal
Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Esta Lei disciplina a edição, revisão e o
cancelamento de súmulas com efeito vinculante pelo
Supremo Tribunal Federal, e dá outras providencias.
Art. 2º O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços
dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oﬁcial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão
ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1º A súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eﬁcácia de normas determinadas, acerca
das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que
acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.
§ 2º No procedimento para edição, revisão e
cancelamento de súmula com efeito vinculante, é obrigatória a manifestação do Procurador-Geral da República.
§ 3º A decisão sobre a aprovação ou rejeição de
súmula com efeito vinculante somente será tomada se
presentes na sessão pelo menos 8 (oito) ministros.
§ 4º Se não for alcançada a maioria necessária à
aprovação da súmula por estarem ausentes ministros
em número que possa inﬂuir no julgamento, este será
suspenso a ﬁm de que se aguarde o seu comparecimento, até que se atinja o número necessário para a
prolação da decisão num ou noutro sentido.
§ 5º No prazo de 10 (dez) dias após a sessão
que aprovar, rever ou cancelar a súmula, o Supremo
Tribunal Federal fará publicar em seção especial do
Diário da Justiça e do Diário Oﬁcial da União o respectivo enunciado.
Art. 3º São legitimados a provocar a edição, revisão ou cancelamento de súmulas com efeito vinculante:
I – o Presidente da República;
II – o Advogado-Geral da União;
III – a Mesa do Congresso Nacional ou de suas
Casas;
IV – o Procurador-Geral da República;
V – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI – o Defensor Público-Geral da União;
VII – partido político com representação no Congresso Nacional;
VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;
IX – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da
Câmara Legislativa do Distrito Federal;
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X – o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
XI – o Procurador-Geral de Estado ou do Distrito Federal;
XII – o Procurador-Geral de Justiça do Ministério
Público de Estado ou do Distrito Federal e Territórios;
XIII – o Defensor Público-Geral de Estado ou do
Distrito Federal e Territórios;
XIV – os Tribunais Superiores, os Tribunais de
Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios,
os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e
os Tribunais Militares.
§ 1º Os municípios e as pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal, poderão propor a edição
de súmula com efeito vinculante, na forma do caput
do art. 5º.
§ 2º No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de súmula com efeito vinculante, o relator
poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação
de terceiros, mesmo aqueles sem interesse estritamente jurídico na questão, na forma estabelecida pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Art. 4º No procedimento para edição de súmula,
e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de
excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal restringir os efeitos vinculantes ou decidir
que só tenha eﬁcácia a partir de data certa.
Art. 5º A edição de súmula com efeito vinculante,
quando não se der de ofício, será proposta incidentalmente durante o julgamento de feitos da competência
do Supremo Tribunal Federal, e sobrestará o seu julgamento, se necessário.
Parágrafo único. A proposta de edição de súmula:
I – se for feita perante a turma, a remessa dos
autos ao plenário estará condicionada à anuência
de 2 (dois) Ministros, e independerá de lavratura de
acórdão;
II – se apresentada perante o plenário, adotar-seá o procedimento estabelecido pelo Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal.
Art. 6º Os legitimados nos incisos I a XIV do art.
3º poderão propor, mediante petição, a edição de súmula vinculante, independentemente da existência de
processo em curso.
Art. 7º A revisão e o cancelamento de súmulas
vinculantes. quando não ocorrerem de oﬁcio, serão
propostos mediante petição, sujeita a distribuição, independentemente da existência de processo em curso.
§ 1º A petição, que deverá ser acompanhada de
instrumento de mandado, se for o caso, indicará:
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I – o número do enunciado impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido;
II – a existência de mudança jurídica ou fática
substancial, capaz de justiﬁcar a alteração do entendimento que presidiu a edição da súmula.
§ 2º Revogada a lei à qual a súmula está vinculada, tratando-se de súmula interpretativa, esta perde
automaticamente a eﬁcácia.
§ 3º A proposta de revisão ou cancelamento de
súmulas com efeito vinculante não enseja suspensão
dos processos nos quais a matéria versada na súmula for discutida.
Art. 8º Os enunciados da súmula serão redigidos
com clareza e precisão, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
I – para a obtenção de clareza:
a) usar as palavras e as expressões em seu
sentido comum, salvo quando o enunciado versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará
a nomenclatura própria da área em que se esteja sumulando;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis;
d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo
o texto dos enunciados, dando preferência ao tempo
presente ou ao futuro simples do presente;
e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico;
f) evitar o uso de expressões ou conceitos vagos
ou indeterminados;
g) restringir o conteúdo de cada enunciado a um
único assunto;
II – para a obtenção de precisão:
a) articular a linguagem, técnica ou comum, de
modo a ensejar perfeita compreensão do objeto da
súmula e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o Tribunal pretende
dar ao enunciado;
b) expressar a idéia, quando repetida no texto,
por meio das mesmas palavras, evitando o emprego
de sinonímia com propósito meramente estilístico;
c) evitar o emprego de expressão ou palavra que
conﬁra duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo sentido
e signiﬁcado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões tocais ou regionais;
e) usar apenas siglas consagradas pelo uso,
observado o princípio de que a primeira referência
no texto seja acompanhada de explicitação de seu
signiﬁcado;
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f) grafar por extenso quaisquer referências a
números e percentuais, exceto data, número de lei e
nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto.
Art. 9º Do ato administrativo ou decisão judicial
que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal
Federal, sem prejuízo dos recursos cabíveis ou do uso
de outros meios de impugnação.
§ 1º Julgada procedente a reclamação referida
no caput, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferia com ou sem
a aplicação da súmula, conforme o caso.
§ 2º Quando a reclamação de que trata o caput
impugnar ato administrativo, será exigido, como condição de procedibilidade, o esgotamento da instância
administrativa, observado o prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da ciência do ato impugnado,
desde que não se trate de ato omissivo ou desde que
nessa instância se possam obstar os efeitos do ato.
§ 3º O procedimento da reclamação de que trata
o caput deste artigo será estabelecido no Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal.
Art. 10. Caberá ao Supremo Tribunal Federal
estabelecer, em seu Regimento Interno, as normas
necessárias ao cumprimento desta Lei.
Art. 11. art. 56 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 56. ................................................
..............................................................
§ 3º Se o recorrente alegar que a decisão
administrativa contraria súmula com efeito vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão
impugnada, se não a reconsiderar, explicitar,
antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.” (NR)
Art. 12. A Lei nº 9.784, de 1999, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. 64-A e 64-B:
“Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de súmula com efeito vinculante, o órgão
competente para decidir o recurso explicitará
as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade
da súmula, conforme o caso.
“Art. 64-B. Acolhida, pelo Supremo Tribunal Federal, a reclamação fundada em violação de súmula com efeito vinculante dar-seá ciência à autoridade prolatora e ao órgão
competente para o julgamento do recurso, que
deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de
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responsabilização pessoal nas esferas cível,
administrativa e penal.”
Art. 13. Esta Lei entra em vigor 3 (três) meses
após a sua publicação oﬁcial.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Marcelo Crivella.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 148, DE 2006
Dispensa de publicação de redação
ﬁnal.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação ﬁnal do Projeto de Lei do Senado n° 13, de 2006.
Sala das Sessões, 2 de fevereiro de 2006. – Senador Efraim Morais
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação ﬁnal.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Marcelo Crivella.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 149, DE 2006
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, Voto de Congratulações à
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e ao
Colégio São Bento, ambos do Rio de Janeiro, por terem obtido a melhor pontuação no Exame Nacional de
Ensino Médio de 2005 (ENEM/2005), respectivamente
no ensino público e no ensino particular, dentre todas
as escolas das 27 capitais brasileiras.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Senador Marcelo Crivella
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.
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O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Marcelo Crivella.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 150, DE 2006
Senhor Presidente,
Requeiro, com fulcro no artigo 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação, em conjunto
dos Projetos de Emenda à Constituição, nos 80 de 2003,
82 de 2003 e 73 de 2005; o primeiro de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, o segundo, de minha
autoria, e o terceiro, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, que regulam a mesma matéria.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Senador Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos
termos do art. 255, II, “c”, 8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Marcelo
Crivella.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 151, DE 2006
Requeiro Voto de Aplauso a Joana
Limongi, no ensejo do lançamento, pela
Secretaria de Cultura do Distrito Federal,
do livro Maria Brasileira Limongi, com a
reprodução fotográﬁca da obra da artista
plástica de Brasília.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso à artista plástica
brasiliense Joana Limongi, pelo lançamento do livro
Maria Brasileira Limongi, edição da Secretaria de Cultura do Distrito Federal.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento da artista e à Secretaria de
Cultura do Distrito Federal.
Justiﬁcação
O livro Maria Brasileira Limongi é uma homenagem merecida à artista plástica brasiliense Joana
Limongi. Seu conteúdo reproduz a obra da artista e
será lançado no dia 7 de março deste ano. A artista é,
pois, merecedora do Voto de Aplauso que ora propomos ao Senado da República.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB
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REQUERIMENTO N°152, DE 2006
Requer Voto de Aplauso ao atleta brasileiro Ibi Aires, pela conquista de vaga na
equipe olímpica brasileira, modalidade Taekwondo, que vai disputar os Jogos Pan–
Americanos de 2007, no Rio.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso ao atleta Ibi Aires,
que conquistou vaga na Equipe Olímpica Brasileira, na
modalidade de Taekwondo, que vai disputar os Jogos
Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do homenageado e do Comitê
Olímpico Brasileiro.
Justiﬁcação
Após treinamento exaustivo, o atleta Ibi Aires
tomou-se o primeiro brasiliense a integrar a equipe
olímpica do Brasil. Como tal, sua presença nos Jogos
Olímpicos de 2007, no Rio, está assegurada. Ele conquistou o lugar de atleta da equipe olímpica por ocasião da disputa da última seletiva para os Jogos, em
Belo Horizonte, no dia 29 de janeiro de 2006. Assim,
a homenagem que ora formulo justiﬁca-se, pelo que
solicito sua aprovação.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Srªs e Srs. Senadores, o Senador Renan Calheiros,
Presidente desta Casa, comunica que na próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro, tendo em vista que
os dias 13 e 14 próximos serão os últimos dias da
convocação extraordinária, teremos que votar matérias importantíssimas, como a Proposta de Emenda à
Constituição nº 9, de 2006, que dispõe sobre o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação
(Fundeb), o Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2005,
que institui o Timemania e outros. Assim, ao tempo
em que faz este comunicado, convoca as Srªs e os
Srs. Senadores para que, na próxima segunda-feira,
dia 13, possamos fazer sessão deliberativa. Portanto,
estão convocados todos as Srªs e os Srs. Senadores
para participarem, na próxima segunda-feira, de sessão deliberativa.
A Presidência agradece a compreensão e, com
muita expectativa, conta com a presença de mais de dois
terços das Srªs e dos Srs. Senadores em plenário.
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Volta-se às homenagens.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Moraes. PFL – PB)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá,
pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
tinha solicitado a palavra, no início da sessão, para
uma comunicação inadiável. Eu gostaria de saber se
é possível exercê-la.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– V. Exª tem a palavra para uma breve comunicação e
dispõe de cinco minutos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Tem V. Exª a palavra.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
também gostaria de solicitar a palavra para falar pela
Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Falará em primeiro lugar, pela Liderança, a Senadora
Heloísa Helena; em segundo lugar, o Senador Marcelo
Crivella; e depois V. Exª, Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se
a Senadora Heloísa Helena não estiver, poderia falar
em seu lugar?
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Caso a Senadora Heloísa Helena não esteja em plenário no momento, V. Exª será a segunda a falar, após
o Senador Marcelo Crivella. A não ser que o Senador
Marcelo Crivella concorde em trocar com V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Tem V. Exª a palavra pela ordem, nobre Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como cedi
o meu tempo na sessão de homenagem ao Senador
Sibá Machado, já que era o segundo inscrito, eu gostaria de saber se consigo fazer o meu pronunciamento
como uma comunicação inadiável, se V. Exª considerar
possível, ou se falarei como orador inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– V. Exª falará como orador inscrito, porque vamos
fazer a alternância dos oradores inscritos com a fala
dos Líderes.
Senador Romero Jucá, V. Exª dispõe de cinco
minutos para uma comunicação inadiável.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para registrar que dei entrada, hoje, e será votado
dentro de instantes, um requerimento de pesar pelo
falecimento de Dr. Dorval de Magalhães, um homem
que tem a sua história e a sua vida ligada diretamente
a vida do nosso Estado.
O Dr. Dorval de Magalhães era neto do fundador de Roraima, do fundador da nossa comunidade,
Inácio Lopes de Magalhães. Foi Secretário Municipal
da Educação e de Urbanização, quando criou o Horto
Municipal; implantou a Academia Roraimense de Letras, presidindo-a durante 11 anos. Era um poeta, um
escritor que dedicou a sua vida de 92 anos ao povo de
Roraima, à nossa terra, às nossas tradições e à nossa cultura. Com o seu falecimento, Roraima ﬁca mais
pobre, enlutada e triste.
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Em meu nome, em nome de todo o povo de Roraima, em nome da Prefeita Teresa Jucá e de todos os
companheiros do PMDB, quero encaminhar à família
do Dr. Dorval de Magalhães os nossos sentimentos,
os nossos votos de pesar e, também, a nossa certeza de que o Dr. Dorval de Magalhães foi um exemplo
importante para a construção do nosso Estado e é um
exemplo a ser seguido.
Faço, portanto, este registro e abraço a toda a
família do Dr. Dorval de Magalhães, abraço todo o povo
de Roraima. E peço, Sr. Presidente, a aprovação do
requerimento de pesar para fazer justiça a esse grande roraimense, a esse grande brasileiro.
Muito obrigado.
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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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB)
– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella
e, em seguida, ao Senador Efraim Morais.
Nobre Senador Marcelo Crivella, V. Exª dispõe de
cinco minutos para o seu pronunciamento.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PMR – RJ. Como
Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma homenagem àqueles que ﬁcam por
detrás das câmaras da TV Senado e que normalmente
não aparecem – para que os seus familiares e amigos
pudessem ter, também, a alegria que os nossos eleitores e os nossos familiares têm quando nos vêem aqui
falando das coisas do nosso País.
Também gostaria de citar aqui o resultado que
teve a avaliação do exame do Ensino Médio e que
saiu hoje na Folha de S.Paulo, onde é colocado que
duas escolas do Rio de Janeiro – uma particular, que
é o Colégio de São Bento, e outra pública, a Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – foram as
melhores avaliadas entre todas as escolas de Ensino
Médio, públicas e privadas, do nosso País.
Aliás, Srª Presidente, faço um requerimento para
que seja emitido, por esta Casa, os votos de congratulações a essas duas escolas. Isso mostra que o Rio de
Janeiro, embora tenha fechado as estatísticas do crime,
no ano de 2005, de maneira trágica: mais de 300 mil
delitos aconteceram. É até impensável imaginar, mas
no ano de 2005 houve 117 mil furtos no Rio de Janeiro; 111 mil assaltos; mais de 6 mil homicídios; mais
de 1.200 estupros e mais de 79 mil lesões corporais
dolosas. Isso dá mais de 800 delitos-crime cometidos
por dia, mais de 30 por hora.
Mas o Rio de Janeiro continua sendo uma referência em termos de educação de nível médio, tanto
nas escolas públicas como nas escolas privadas. O
Colégio de São Bento inicia-se no século XVI, quando
os jesuítas da ordem de São Bento vieram de Portugal
e se instalaram naquele morro próximo à Praça XV,
hoje chamado Morro de São Bento.
Já no século XVII, o Rio de Janeiro era um grande
canavial e pertencia ao Governador Salvador Correia
de Sá e Benevides, que tinha uma sobrinha que doou
todas as suas terras ao Colégio de São Bento. Até hoje
o Colégio de São Bento luta na Justiça para ter direito
a alguma parte nas transações imobiliárias da Barra da
Tijuca, já que grileiros tomaram posse de toda a área
originalmente doada pela sobrinha de Salvador Correia
de Sá e Benevides, o Governador do século XVII, que
também foi o maior traﬁcante de escravos.
Não faço aqui nenhuma homenagem a ele. Foi
um dos homens mais ricos, começou com latifúndio na
minha cidade, no meu Estado, e enriqueceu trazendo
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escravos de Angola. Aliás, o bairro Galeão, onde hoje
está o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, tem
esse nome graças a ele. Ali havia um estaleiro; ele fabricava galeões e, com esses navios, ia buscar escravos. Milhares e milhares de escravos vieram naqueles
porões para o Rio de Janeiro, no tráﬁco mais desumano
que já ocorreu na história do nosso País.
Finalizando, Srª Presidente, gostaria de fazer
uma observação. Pena que os nossos amigos da TV
Senado foram embora. Uma das coisas que mais nos
motiva na vida pública, aqui no Senado Federal, é a
isenção, o espírito democrático, o amor à proﬁssão, o
respeito aos eleitores, que tem a TV Senado. Digo isso
porque sou discriminado continuamente. A imprensa,
sobretudo do meu Estado, para me discriminar, costuma
me chamar de Bispo da Igreja Universal do Reino de
Deus. Eu sou Bispo licenciado da Igreja e me orgulho
muito disso, mas sou Senador do Rio de Janeiro, e
tive 3 milhões e 200 mil votos. O IBGE estima, no meu
Estado, cerca de 600, 700 mil evangélicos.
A recente pesquisa feita pelo GPP sobre em
quem o eleitor votaria no próximo pleito para Governador do Estado lançou o nome do Sérgio Cabral,
meu companheiro, como candidato do Garotinho; o da
Denise Frossard, do PPS, e o meu, Marcelo Crivella,
candidato da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa
é uma maneira de estimular a discriminação e o preconceito, que não encontra respaldo na alma do povo
carioca, extremamente democrata e que, de maneira
nenhuma, discrimina raça, religião, time de futebol
ou condição social, ou econômica. Mas a TV Senado
não faz isso. É o único meio de comunicação que jamais me discriminou. Quero prestar este depoimento
publicamente.
O meu Estado tem dois problemas crônicos tremendos. Um é a habitação. Graças a Deus tive a
oportunidade de ser relator e aprovar aqui no Senado
Federal o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social, que vagava no Congresso há 14 anos.
O Presidente Lula, quando sancionou essa lei, fez
um elogio público agradecendo a aprovação, mesmo
quando muitos Senadores achavam que essa iniciativa era de prerrogativa exclusiva do Executivo e não
queriam aprová-la. Imaginem, conseguimos aprovar
a primeira lei de iniciativa popular, com dois milhões
de assinaturas, inclusive a do metalúrgico Lula, há
dez anos.
Este ano, Senador Paulo Paim, já temos um bilhão de reais que, claro, vai beneﬁciar o meu Estado.
Mas isso não sai na mídia, a não ser na TV ou no Jornal do Senado.
Temos um problema gravíssimo de segurança.
Como disse no começo do meu pronunciamento, são
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300 mil crimes cometidos no Estado do Rio de Janeiro todos os anos. Também sou autor de um substitutivo que deu poder de polícia às Forças Armadas
para vigiar as nossas fronteiras. Ora, toda arma ilegal
e toda a cocaína que está infestando o Rio de Janeiro vêm sobretudo do Peru, Colômbia e Bolívia. É nas
fronteiras que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica
precisam deter isso; não é subindo o morro com fuzil
e metralhadora pesada dando tiro em inocentes. É de
minha autoria a emenda que deu poder de polícia à
Marinha, à Aeronáutica e ao Exército, para vigiar as
fronteiras, já que a Polícia Federal tem um efetivo de
apenas dez mil homens. Saiu alguma linha na imprensa? Não, mas saiu na TV Senado, na Rádio Senado e
no Jornal do Senado.
Portanto, imaginem o que seria de nós se não
fossem esses prestimosos colaboradores jornalistas
que fazem um trabalho isento? Que possam servir de
exemplo para a mídia do meu País.
Srª Presidente, muito obrigado.
Gostaria de mais uma vez reiterar que hoje apresento voto de louvor a duas escolas do meu Estado
consideradas as primeiras no exame do ensino médio, o Colégio de São Bento e a Escola Politécnica
de Saúde.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Marcelo Crivella, o Sr. Efraim Morais, 1º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Serys Slhessarenko, suplente de
Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra, pela inscrição, o Senador Efraim Morais.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero inicialmente fazer minhas homenagens que, com certeza, são desta Casa ao Senador
Tião Viana, que aniversaria hoje. Quero parabenizálo, abraçá-lo e desejar a S. Exª e à sua família muita
paz e saúde.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os Procuradores da Fazenda Nacional estão mobilizados para
deﬂagrar, a partir da próxima segunda-feira, dia 13,
greve geral por tempo indeterminado. Com esse movimento, a categoria pretende denunciar à sociedade
brasileira a situação que vem suportando de desmotivação na carreira, deﬁciência dos recursos necessários à consecução de suas tarefas e aviltamento dos
salários, e reivindicar das autoridades competentes
tratamento adequado à estatura que lhe concede a
Constituição Federal.
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O Manifesto dos Procuradores, ao reivindicar
melhores condições de trabalho e tratamento salarial
compatível com sua importância institucional, alerta
que a categoria exerce função essencial ao Estado,
com a incumbência de executar a dívida ativa tributária
da União e que, por isso, tem importância estratégica
para a sociedade brasileira.
De fato, Srª Presidente, o Estado, desprovido de
recursos, não funciona e, como o recolhimento dos tributos nem sempre é espontâneo, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional é que viabiliza o recolhimento dos
valores para que o Estado possa cumprir suas obrigações institucionais. É exatamente por considerar atividades essenciais ao Estado que nossa Carta Magna,
em seu art. 37, inciso XXII, garante às administrações
tributárias de todos os níveis prioridade na destinação
de recursos, além de prever a integração das tarefas e
o compartilhamento das informações ﬁscais.
Vinculada simultaneamente ao Ministério da Fazenda e à Advocacia-Geral da União, a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional é o órgão que garante a
observância à cobrança dos tributos, uma vez que a
administração tributária, sem uma procuradoria eﬁciente, não atemoriza o infrator.
O papel da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e de toda a administração tributária ganha relevo na atual conjuntura, em que a carga tributária,
conﬁscando 36% de todas as riquezas produzidas no
País, põe em risco a atividade econômica, inviabiliza
diversos setores produtivos e inviabiliza o crescimento econômico.
O atual modelo tributário dá sinais de exaustão,
e veriﬁca-se um círculo vicioso: o Estado aumento a
carga tributária para atender às suas necessidades;
o contribuinte, sufocado, refugia-se na informalidade
para evitar o recolhimento dos tributos; com a base
contributiva reduzida, as autoridades, novamente, aumentam a carga tributária.
Analisando o comportamento da ProcuradoriaGeral da Fazenda, o Procurador Cláudio Roberto Leal
Rodrigues diz haver consenso entre os especialistas
acerca do modelo atual, que “contribui para a busca da
informalização e da sonegação ﬁscal, conseqüências
nefastas da elevada carga tributária e comprometedoras
do pleno desenvolvimento econômico que desarranjam
a economia, pois desordenam de maneira expressiva
a livre concorrência e o adequado planejamento das
receitas tributárias do Estado e do faturamento das
empresas”.
Para ele, assim como para os demais Procuradores, para os tributaristas e empresários em geral, é
necessário reorientar o foco, impondo-se, como medi-
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da proﬁlática, combater a sonegação para manter os
níveis de arrecadação do Estado.
Dessa forma, Srª Presidente, seria possível reduzir a acachapante carga tributária e promover, em
seguida, a isenção na formalidade de milhares de
empresas e de prestadoras de serviço que hoje atuam à margem da economia oﬁcial. Só assim, Srªs e
Srs. Senadores, com o combate à sonegação, com a
simpliﬁcação dos procedimentos burocráticos e com
a redução dos elevados índices de elisão, conseguiremos promover uma efetiva justiça ﬁscal.
O Estado, portanto, não pode abrir mão do papel
coercitivo desempenhado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda na arrecadação dos tributos. Nesse aspecto,
vemos com preocupação não apenas o sucateamento
desse órgão, mas também a proposta, ora mais, ora
menos explícita, ora mais, ora menos contundente, de
privatizar a cobrança da dívida ativa da União. A verdade, Sr. Presidente, é que a proposta de privatização
da cobrança, assim como a atitude de aparente descaso com que vem sendo tratada a Procuradoria, não
se justiﬁcam em hipótese alguma.
O fato é que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, para quem não sabe, tem desempenhado
seu papel com eﬁciência e até com obstinação. Não
se pode, por ignorância da realidade ou por mero capricho, pôr em risco um patrimônio de R$250 bilhões,
que é a quanto ascende a dívida ativa da União.
O fato é que a recuperação desses ativos tem
custado muito pouco à Nação, pois a manutenção da
Procuradoria tem custo irrisório em relação aos valores
por ela arrecadados. Entre 2000 e 2004, por exemplo, a
Procuradoria recuperou para a União R$8,5 bilhões em
créditos tributários da dívida ativa e R$24,3 bilhões de
créditos tributários por via judicial, perfazendo R$32,8
bilhões. No mesmo período, as despesas com a Procuradoria, confrontadas com os valores arrecadados,
ﬁcaram em 0,9%, o que evidencia o baixo custo dessas cobranças.
No que se refere a despesas [enfatiza o
já citado Cláudio Rodrigues] a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, além de gerar,
com o trabalho de seus servidores, os recursos necessários para sua manutenção, na
relação custo-benefício, apresenta uma maisvalia substancial.
Pode-se concluir desses números que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apenas é
auto-sustentável, mas uma verdadeira mina de ouro
para o Estado brasileiro, o qual, no entanto, em vez
de investir nessa estrutura, a tem relegado a segundo
plano por inépcia ou incúria administrativa.
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Vale lembrar, a propósito, que, entre os valores
cobrados nas execuções ﬁscais, há um componente
denominado “encargo legal”, instituído pelo Decreto-Lei
nº 1.025, de 1969. No período de 2000 a 2003, esse
encargo, que constitui receita do Fundo Especial de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de
Fiscalização (Fundaf), somou R$725 milhões.
Desse total, apenas R$251 milhões foram, de
fato, aplicados na manutenção da Procuradoria, que
se ressente de recursos para aparelhamento e modernização para melhor cumprir suas atividades institucionais. Atualmente, há 1.043 Procuradores da Fazenda Nacional em atividade, coadjuvados por 1.529
servidores de apoio.
O número de processos e expedientes administrativos sob a responsabilidade dos Procuradores, entretanto, eleva-se a 5 milhões 812 mil processos. Em 2003,
esses números resultaram em nada menos que 5.530
processos e expedientes para cada Procurador.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conhecendo de perto o trabalho dos Procuradores da Fazenda
Nacional, sabendo de sua importância para o bom
funcionamento da administração tributária e reconhecendo a legitimidade de suas reivindicações, manifesto-lhes a minha solidariedade no momento em que
lançam mão de um recurso extremo para reivindicar
salários dignos e condições propícias para o exercício
de suas atividades.
Entretanto, otimista que sou, acredito que uma
solução pode surgir ainda antes do acirramento dos
ânimos. Por isso, apelo às nossas autoridades para que,
buscando o diálogo e exercitando o bom senso que a
vida pública requer de todos nós, saibam valorizar a
categoria e negociar uma solução satisfatória.
Finalmente, Srª Presidente, acredito que a continuidade e o aprimoramento das atividades desenvolvidas pela Procuradoria e por toda a administração
tributária continuarão representando um caminho seguro para alcançarmos a justiça ﬁscal, o crescimento
econômico e a correção das desigualdades.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigado Senador Efraim.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no dia 20 de
setembro, a Mesa do Senado aprovou por unanimidade um requerimento de nossa autoria que objetivava
obtermos a documentação sobre a utilização do cartão
coorporativo na área da Presidência da República.
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Depois de algum tempo, a Casa Civil da Presidência da República manifestou-se a respeito, encaminhando um ofício a esta Casa no qual alegava a
impossibilidade de enviar a documentação requerida, já que a mesma é muito numerosa, tem cerca de
cem mil folhas, mas colocando-a à disposição de um
assessor. No intuito de cooperar, encaminhamos um
assessor, que, lamentavelmente, não teve a possibilidade de acessar essa documentação.
Acabo de receber ofício da Ministra Dilma Rousseff informando que não poderá oferecer a documentação para análise da assessoria do meu gabinete, pois
somente a Mesa do Senado Federal poderia indicar
assessor com autoridade para ter acesso à documentação que solicitamos.
Por essa razão, estamos encaminhando a solicitação para que Mesa do Senado Federal designe o
servidor do Tribunal de Contas da União que presta
serviços a esta Casa, o Auditor Eduardo Nery Machado, para que tenha acesso à documentação.
Como se sabe, há denúncias de má utilização
dos cartões corporativos. O próprio Tribunal da Contas
de União está realizando auditoria. Em um relatório
preliminar da auditoria realizada junto à Presidência
da República, constatamos irregularidades e demos
conseqüência à auditoria com uma investigação que
nos levou a descobrir uma fábrica de notas frias, notas que calçavam despesas ﬁctícias, inclusive com
recursos signiﬁcativos sacados na boca do caixa eletrônico com a utilização do cartão corporativo. Por
essa razão, há necessidade de essa investigação ter
prosseguimento.
Daí o apelo que fazemos à Mesa do Senado Federal para a designação desse servidor, a ﬁm de que
ele possa ter acesso à documentação referida.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Mesa aguarda o encaminhamento do
documento da parte de V. Exª, Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti pela
Liderança do Bloco.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada,
Senadora Serys Slhessarenko.
Srªs e Srs. Senadores, quero parabenizar, publicamente, nosso querido Senador Tião Viana, VicePresidente desta Casa, pela comemoração dos seus
45 anos.
Aproveito o dia de hoje para tecer alguns comentários a respeito dessa quinta viagem do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva a países africanos. A viagem
que está sendo feita neste momento pelo Presidente
Lula à Argélia, a Benin, a Botsuana e à África do Sul
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coloca-se dentro de um contexto, de uma conjuntura.
Quando o Presidente Lula iniciou seu mandato, com
uma visão extremamente diferenciada de política externa, fortalecendo a reintegração da América Latina,
da América do Sul, promovendo a reconstituição do
Mercosul e a aproximação com países em desenvolvimento, numa busca muito próxima com os países
africanos, algumas pessoas disseram que se tratava
de uma política externa terceiro-mundista. Hoje, os fatos, na era da globalização, estão aí para desmentir os
que tentavam desqualiﬁcar uma política externa que
se mostrou absolutamente correta, com resultados
signiﬁcativos para o nosso País. Se não bastassem
tantos outros efeitos, estão aí, principalmente, os resultados de nossas exportações, que batem recordes
sucessivos, com diversiﬁcação de produtos – inclusive,
os produtos industrializados, os produtos com valor
agregado superam os produtos primários.
Essa viagem se iniciou pela Argélia, que é o segundo maior país da África. Com toda uma estrutura de
agricultura e de extração de minérios, a Argélia é um
dos principais fornecedores daquela porção de petróleo
de que o Brasil ainda necessita importar para fazer o
equilíbrio entre óleo pesado e óleo leve. No ano passado, 28% do petróleo bruto que a Petrobras importou
vieram exatamente da Argélia. Essa viagem do Presidente Lula tem a ver com toda essa relação comercial
que é desequilibrada, que é desfavorável ao Brasil. No
ano passado, compramos da Argélia quase US$3 bilhões, mas só conseguimos exportar para aquele país
US$384 milhões. Portanto, apenas 10% do que importamos da Argélia, conseguimos exportar. Essa viagem
tem um aspecto comercial importante por causa dos
acordos – alguns já foram fechados – de cooperação
nas áreas de comércio, de navegação marítima, de
agricultura e até de segurança sanitária.
Além disso, a Argélia tem uma posição estratégica no continente africano: encontra-se no Mediterrâneo, muito próxima, por exemplo, da Espanha,
a apenas meia hora. Então, a Argélia pode servir de
alavancagem e de trampolim para o comércio com
parte da Europa, com parte do continente africano e
com os países árabes. Sua posição é, efetivamente,
estratégica e favorável à política externa brasileira. Por
isso, essa viagem é tão importante nesse contexto de
diversiﬁcação e de ampliação.
Além de debatermos todos esses acordos, houve também uma discussão importantíssima para nós,
neste momento em que ainda estamos buscando superar a crise causada pela febre aftosa, porque a Argélia
vetou o comércio da carne brasileira. Essa discussão
está posta na pauta e está sendo levada pelo nosso
querido Ministro Furlan.
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Há outro assunto muito importante, Sr. Presidente, que eu gostaria de realçar, porque, nesta semana, foram anunciadas medidas relacionadas com
o incentivo e com a ampliação do ﬁnanciamento e da
desoneração tributária para o setor da construção
civil. Um dos principais temas em debate nessa visita do Presidente Lula à Argélia é a disputa por um
consórcio brasileiro, que tem grande chance de ser
vencedor, de participação num programa vultoso de
construção de habitação na Argélia. Só para se ter
uma idéia da dimensão da obra, são US$60 bilhões
que serão investidos ao longo de cinco anos naquele
País, e um consórcio brasileiro está disputando, com
grande chance de ganhar. Considerando U$60 bilhões
em cinco anos, são US$12 bilhões ao ano. É mais do
que estamos conseguindo investir este ano em termos
de crédito e de ﬁnanciamento, o que representa quatro
vezes mais neste ano do que no último ano do Governo Fernando Henrique, mas está ainda muito aquém
do que a Argélia tem disponibilizado nesse consórcio
para construção de habitação popular.
Eu gostaria de terminar esses detalhes da visita,
após falar sobre a ampliação do comércio, de contratos, além de toda a interligação, mais próxima ainda,
da empresa petrolífera da Argélia com a nossa querida
Petrobras e de todo o potencial que temos de ampliar,
com a resposta que o Presidente Lula deu em entrevista coletiva concedida ontem a jornalistas que estavam
fazendo a cobertura da sua viagem.
Questionado a respeito da maneira como estava
vendo a situação de uma eleição em que, cada vez
mais, felizmente para nós e para o povo brasileiro, as
chances de reeleição do Presidente Lula se concretizam, questionado sobre o que iria acontecer e sobre
qual seria a vinculação de todos esses acordos e essa
implementação de política externa, muito próxima aos
interesses brasileiros e africanos, o Presidente Lula
deu a seguinte resposta:
Eu tenho tentado mostrar que a gente
não deve se preocupar com o tempo na Presidência, porque política internacional e projeto estratégico são projetos de 20 anos, de
30 anos. Então, temos de pensar o seguinte:
que mundo nós queremos para os próximos
20 anos, para os próximos 30 anos? É muito
tempo para esperar? É. Mas se não começarmos a fazer agora, o que será da África daqui
a 40 anos ou 50 anos?
Então, temos de dar o passo agora, e este é o
momento, porque é o momento da negociação, é o momento em que os países têm de abrir suas mentes e
seus corações, têm de abrir seus cofres, têm de abrir
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seus conhecimentos tecnológicos e estender a mão
ao mundo menos desenvolvido.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senadora,
V. Exª me permite um aparte?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se
a Presidente permitir, porque meu tempo já se esgotou.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – A Presidente
é democrata, até porque quero elogiá-la. V. Exª tem-se
aperfeiçoado em política externa nesta Casa, tem-se
aperfeiçoado em Economia e tem feito pronunciamentos
aqui que credenciam V. Exª a, muito em breve, voltar
à Liderança do seu Partido. Mas quero parabenizá-la
pela coragem de vir aqui permanentemente defender
o Governo no qual acredita, o que muitos não fazem. V.
Exª cumpre aqui exatamente o seu papel. Fez justiça
em elogiar o Ministro Furlan. A presença do Ministro
Furlan na Argélia tem sido uma presença marcante,
inclusive para a imprensa brasileira. Dessa forma,
quero parabenizá-la por toda essa propaganda que
V. Exª faz das viagens do Presidente Lula à África.
Fique certa V. Exª de que essas viagens não incomodam a Oposição, muito pelo contrário. A Oposição
ﬁca muito satisfeita quando vê o Presidente visitando
os países amigos, mostrando as riquezas brasileiras.
Evidentemente, poderiam ser viagens mais objetivas.
V. Exª falou da questão do petróleo, e poderíamos reivindicar preços melhores. O petróleo que se compra
da Argélia é muito caro; poderia ter constado dessa
pauta a discussão do preço do petróleo, mas ﬁca para
a seguinte. Sabemos que, daqui até o ﬁm do Governo,
ele vai viajar diversas vezes. Mas me quero solidarizar
com V. Exª pelo registro que faz desta viagem de êxito
do Presidente à Argélia, na companhia de vários Ministros, e a referência que faz à atuação fantástica do
Ministro Furlan nesta viagem.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Senador Heráclito Fortes, não só ao resultado da viagem,
que é extremamente positivo, porque não tem apenas
um caráter de solidariedade de países em desenvolvimento, mas tem todo um caráter de articulação dos
que precisam estar articulados, se complementando,
se autobeneﬁciando mutuamente, colocando todo o
potencial de desenvolvimento de países como Brasil
e Argélia. Além do que, o Brasil tem uma dívida com o
Continente Africano, porque nós subtraímos daquele
Continente um contingente em torno de seis milhões
de pessoas ali nascidas, que foram trazidas como
escravas para este País, as quais contribuíram com
a nossa economia. Portanto, nada mais justo que, na
visão que o Presidente Lula desenvolve, com muito
sucesso, podermos aperfeiçoar, aprimorar cada vez
mais as nossas relações comerciais, políticas, culturais,
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porque há indiscutivelmente muito, muito em comum
entre o Brasil e a maioria dos países africanos.
Portanto, está corretíssimo o Presidente Lula
quando se faz acompanhar da sua equipe de Ministros competentes. E eu tenho ainda mais um orgulho,
Senador Heráclito Fortes, porque o Ministro Furlan
ainda catarinense é. Então, para nós é mais uma fonte
de orgulho, porque é mais uma forma de contribuição
do nosso Estado para o sucesso do desempenho do
nosso País.
Gostaria de deixar aqui registrado que busco trazer à tribuna o máximo possível de informações, de
forma clara, para que as pessoas possam ouvir aquilo que me é permitido ter, digamos, de acúmulo sobre
determinados assuntos que obrigatoriamente têm de
ser variados. Como Senadora da República, tenho obrigação de acompanhar tudo aquilo que é importante
para o País e para o desenvolvimento do meu Estado
e o faço na condição de Senadora que quer que este
País, cada vez mais, se desenvolva, gere emprego,
distribua renda, faça a inclusão social. E vejo no Governo Lula esse caminho trilhado.
Então, venho aqui à tribuna, todas as vezes que
me dão oportunidade, com convicção. Não faço por
obrigação, não faço compelida, não faço, sob nenhuma hipótese, como algumas vezes se insinua até com
certo grau de ironia ou ataque. Faço porque sou convencida do resultado positivo nas principais políticas
adotadas pelo meu Governo, que, para desespero
talvez da Oposição, Senador Heráclito, cada vez mais
se consolida como uma perspectiva de continuidade,
com a reeleição do Presidente.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª mostra,
pelo menos, que o espírito da gratidão a contamina e
a domina. A gratidão de V. Exª ao Presidente Lula, todos nós sabemos aqui, é de conhecimento nacional.
Eu sei que V. Exª faz essas defesas do Presidente Lula
com o maior prazer, com convicção. Talvez tenha sido
uma das poucas que venha à tribuna e retribua o que
recebe em benefício do seu Estado. Então, é admirável isso. Não penso que seja ironia ou maldade da
Oposição. É sinceridade.
A SR. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sinceridade sua também, não, Senador? Eu espero.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Essa evolução parlamentar de V. Exª aqui se deve também às
tarefas difíceis que o Governo lhe conﬁa. Talvez V. Exª
tenha passado pelo processo evolutivo mais ﬁrme e
crescente da História do Parlamento Brasileiro. Parabenizo V. Exª, que hoje se aprofundou em economia,
cibernética e tem dado aulas para nós aqui, e nós as
recebemos com a maior humildade. Fique certa, Senadora, de que eu vejo isso com orgulho. Não inter-
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prete mal a minha intenção. A sua referência à viagem
de êxito do Presidente à África é uma prova da sua
personalidade, acima de tudo da sua gratidão ao Governo que defende.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço, Senador Heráclito, esse carinho sincero de V.
Exª para comigo.
Agradeço, Sr. Presidente, pois o tempo passou
bastante.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senadora Ideli, eu prorroguei por dez minutos porque ﬁquei encantado com a cor azul que V. Exª veste,
que traz a tranqüilidade; não veio assim de vermelhosangue.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Os
gremistas é que gostaram.
Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti,
a Sra. Serys Slhessarenko, suplente de Secretário , deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Venha sempre de azul.
Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko,
por cessão do Senador Juvêncio da Fonseca. Está inscrita como Líder, para depois usar da palavra, a Senadora Heloísa Helena, e a seguir, alternando, o Senador
Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
V. Exª, regimentalmente, poderá usar da palavra por dez minutos, mas eu não cortarei a palavra
de V. Exª.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pela Liderança do Bloco/PT. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
já tivemos hoje aqui sessões especiais, solenes, pelo
motivo de um ano da morte, assassinada que foi, da
Irmã Dorothy Stang e pela comemoração de dez anos
da nossa TV Senado. Infelizmente, não pude falar
sobre esses dois assuntos durante as sessões, mas
falarei agora.
Entendo que não existe melhor maneira de homenagear a memória da combativa mulher que foi a
Freira Dorothy Stang do que desdobrar a sua luta.
Sua luta em defesa dos despossuídos.
Sua luta em defesa dos trabalhadores rurais
sem-terra.
Sua luta contra o trabalho escravo e contra todas
as formas de exploração da pessoa humana.
Palavras, palavras, palavras. As palavras também
podem ser armas em favor da liberdade, da decência
e da justiça.
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Que nossas palavras, hoje, nesta sessão em que
o Senado Federal põe em destaque a memória de Dorothy Stang, falem dos absurdos que ainda acontecem
no Brasil, nos dias de hoje, diante dos nossos olhos. E
nós não podemos nos calar. Para honrar a memória de
Dorothy Stang, sem demagogia, é preciso que, como
diz bem o povo, botemos a boca no trombone.
E começo falando do que acontece lá no meu
Estado de Mato Grosso e está registrado na mídia,
graças ao trabalho exemplar de jornalistas como Leonardo Sakamoto, da Agência Repórter Brasil.
Lá em Mato Grosso, um grupo móvel de ﬁscalização do Ministério do Trabalho, envolvido no combate
ao trabalho escravo e às irregularidades trabalhistas,
foi alvo de um ataque a tiros na manhã do dia de ontem, quarta-feira, dia 08 de fevereiro de 2006, em uma
fazenda do Município de Nova Lacerda.
Vejam só, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
aconteceu no dia de ontem, lá em Mato Grosso! Está
aí, diante de nossos olhos!
O grupo móvel foi às fazendas Sankara e Anhangüera, em Nova Lacerda, para atender a uma denúncia.
Ao chegar no local, prendeu o capataz da propriedade
por parte ilegal de arma. Os donos da terra, Amauri
Heitor de Mendonça e Onuar Heitor de Mendonça, após
serem informados da ocorrência, teriam, segundo os
policiais militares, se dirigido até o posto da PM e dito
que sua fazenda estaria sendo alvo de um assalto com
um refém. Quer dizer, criaram a confusão que levou
agentes da Polícia Federal a se confrontarem com
agentes da Polícia Militar de Mato Grosso.
“O tiroteio durou alguns minutos, mas foi intenso.
Atiraram para matar”, lembra o Auditor Fiscal do Trabalho Benedito de Lima e Silva. Havia treze pessoas
no grupo móvel – cinco auditores, um procurador do
Ministério Público do Trabalho e um motorista, além
dos agentes federais. Todos se abrigaram. Foi feita
uma comunicação via rádio durante o tiroteio para
tentar interrompê-lo. Segundo os ﬁscais, o fazendeiro, do outro lado do fogo cruzado, teria dito por rádio:
“quem está falando aqui é quem pode”. E completou:
“se é guerra que a Polícia Federal quer, é guerra que
ela vai ter”. Um dos fazendeiros participou do tiroteio
com uma pistola particular e também atirou contra o
integrantes do grupo móvel.
Felizmente, os irmãos Mendonça foram presos
e devem responder por comunicação falsa de crime e
tentativa de homicídio. Eles foram levados para a Delegacia da Polícia Federal, em Cáceres-MT, próximo
da fronteira com a Bolívia, onde estão presos.
Esta é uma história preocupante, principalmente
porque não é a primeira vez que o grupo móvel de ﬁscalização vira alvo de malfeitores. Em 28 de janeiro de
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2004, três auditores ﬁscais e um motorista do Ministério
do Trabalho foram vil e covardemente assassinados em
Unaí, Minas Gerais, há poucos quilômetros de Brasília, Capital da nossa República. O crime, que chocou
o País, ainda aguarda uma solução, pois nenhum dos
acusados foi julgado. Os supostos mandantes do crime são Antério e Norberto Mânica, que estão entre os
maiores produtores de feijão do País.
São fatos como esses que mostram que a luta
de Dorothy Stang não pode ﬁcar esquecida.
Palavras – como já disse – palavras, palavras.
Que este meu discurso sirva para mostrar que, como
Dorothy Stang, nós não nos calamos. Nós neste Senado Federal não contemporizamos com aqueles que
continuam a submeter trabalhadores e trabalhadoras
rurais a trabalho escravo, degradante. O trabalho escravo é uma prática infame que deve ser denunciada
sem dó.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembrando de
Ulysses Guimarães, devemos bradar desta tribuna:
o Brasil é Dorothy Stang, não os facínoras que a mataram.
Sobre essa questão, sugiro, ainda, que todos os
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, que todos nós que
acompanhamos a sessão que houve há pouco em
homenagem a Dorothy Stang, se detenham na leitura da coluna que hoje, dia 09 de fevereiro de 2006, a
combativa jornalista Miriam Leitão publica no jornal O
Globo. Miriam Leitão fala também do trabalho escravo.
Miriam Leitão põe o dedo nesta chaga social que nos
custou a vida de Dorothy Stang.
Sentencia a jornalista Miriam Leitão:
Como todo mundo sabe, estas são as
algemas do trabalho escravo: a servidão por
dívida. Tem sido assim desde o ﬁm do século
19, quando acabou a escravidão no Brasil. Se
o Brasil inocentar culpados poderosos, continuará sendo assim durante todo o século 21.
E Miriam Leitão detalha o que é servidão por
dívida:
Mediante pagamento por produção, com
desconto de despesas de alimentação, ferramentas ou botas, os trabalhadores devem trabalhar na fazenda, sem dela poder se ausentar, enquanto a diferença entre o valor do seu
salário e da sua dívida não seja quitado.
Falo aqui fatos que estão diante dos nossos olhos,
fatos que aconteceram esta semana. Fatos que estão
hoje nas páginas dos jornais.
Que estas nossas palavras sirvam para mostrar,
querida irmã Dorothy Stang, que não nos esquecemos
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de sua luta, de sua história e para mostrar também
que nos miramos no seu exemplo.
Para terminar, quero deixar mais uma vez o brado à maneira Ulysses Guimarães: o Brasil é Dorothy
Stang, não os facínoras que a mataram!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei que
muitos desejam falar ainda e não vou tecer comentários sobre a minha fala com relação a irmã Dorothy
Stang. Já li parte dela.
Vou fazer agora uma homenagem, por mais breve que seja, aos trabalhadores da TV Senado, a todos
aqueles que, desde a sua inauguração, do seu início,
do pensar, do planejar a TV Senado, Senadores e Senadoras, estiveram envolvidos nessa busca de fazer
com que se criasse a TV Senado. Muito antes de ela
nascer, certamente muitos batalharam por isso. Àqueles que contribuíram de forma decisiva e determinada
para que ela surgisse e aqueles que hoje a levam com
a maior competência, aos Senadores, em especial à
Mesa diretora, que lhe vêm dando todo o apoio. Esperamos que muito em breve nós tenhamos uma TV
Senado em canal aberto, como também a TV Câmara
e as TVs das Assembléias Legislativas.
A TV Senado é da maior importância, da maior
relevância, para o Brasil. Estamos vendo hoje o tamanho da audiência, a amplitude da audiência dessas
televisões, mas infelizmente ainda têm acesso à TV
Senado, à TV Câmara e à TV das assembléias legislativas apenas aqueles que têm a possibilidade de ter
uma TV a cabo, uma TV fechada.
A nossa luta como Senadores e Senadoras é no
sentido de que o nosso Presidente, Renan Calheiros,
busque, com todo o seu esforço, com toda a sua força
política, com toda a sua competência, com toda a sua
determinação, ainda no seu mandato, que nós consigamos ter um canal aberto, para que todos os brasileiros e todas as brasileiras tenham acesso, no momento
que quiserem e quando quiserem, à TV Senado. É da
maior importância que a população acompanhe o trabalho dos Parlamentares tanto do Senado e da Câmara quanto das Assembléias Legislativas e, quiçá, das
Câmaras Municipais. Só assim teremos a população,
homens e mulheres, brasileiros e brasileiros, cada vez
mais esclarecida do trabalho que desempenhamos e
principalmente ...
(Interrupção do som.)
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – ... que julguem e avaliem o caso de cada um
e de cada uma presente no Senado da República para
que realmente vejam aqueles que vieram para cá encaminhados pelo voto do povo, porque cada um de nós
aqui está por vontade e determinação do povo. Nas
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próximas eleições, a população pode tirar qualquer um
de nós daqui como de qualquer outra instituição, seja a
Câmara dos Deputados, as Assembléias Legislativas
ou as Câmaras Municipais.
É preciso que a população se conscientize cada
vez mais da importância do nosso trabalho e que avalie
o trabalho daqueles que estão aqui fazendo um esforço
gigantesco, porque trabalhamos muito. Eu, pelo menos, trabalho muitíssimo e realmente espero que essa
avaliação seja feita pela população porque...
(Interrupção do som.)
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – ... são homens e mulheres que nos mandaram
para cá. A população como um todo tem que saber do
nosso empenho e do nosso trabalho, para nos avaliar
não só nas eleições, mas a qualquer momento, em plenário, em todas as Comissões, seja na CCJC, na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, na Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, enﬁm, em todas elas.
Acabei de chegar da reunião da Comissão do
Orçamento, que é extremamente trabalhosa e diﬁcílima. O Orçamento está caminhando. O último relatório
setorial já foi lido. Faltam poucos destaques, se não
foram todos votados. O Senador Flexa Ribeiro está me
informando – vim antes um pouco porque eu queria
falar – que os últimos destaques já foram aprovados.
Felizmente, Senador Flexa Ribeiro.
O Senador Flexa Ribeiro é uma das pessoas extremamente presente. Na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, vivemos um sofrimento quase permanente dia e noite. O Presidente da
Comissão é o maestro Mestrinho – até rimou –, uma
pessoa extremamente dedicada e com paciência histórica. Todos os setoriais estão aprovados. Na próxima
segunda-feira já serão dados os próximos passos para
que se chegue ao Relatório-Geral.
Rapidamente, por um minuto, ouço o aparte do
Senador Flexa Ribeiro e, em seguida, concluirei.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Um breve
aparte, Senadora Serys Slhessarenko, apenas para
conﬁrmar a informação de V. Exª. Foi encerrada, Senador Heráclito Fortes, a aprovação de todos os relatórios
setoriais ainda há pouco. Agora vamos ao RelatórioGeral. O esforço que Senadora Serys Slhessarenko
compartilha, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, é o de todos os Deputados e
Senadores ao longo de dias e noites na tentativa de
construir um orçamento que possa atender aos anseios
da sociedade brasileira. Só tenho a lamentar, Senadora Serys Slhessarenko, que todo esse esforço seja
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em vão. A peça que estamos aprovando é uma ﬁcção.
Após aprovada, sofrerá contingenciamentos e destinações de atenção menores que não correspondem
às necessidades da sociedade brasileira. Parabenizo
V. Exª pelo seu pronunciamento.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Muito obrigada, Senador.
Já me encaminhando para o encerramento, gostaria de dizer que realmente a peça orçamentária
é difícil. Essa discussão terá que ser aprofundada,
Senador Mão Santa, Presidente desta sessão. Com
certeza, no futuro, não teremos um orçamento totalmente impositivo. Teremos um caminho gradativo: um
percentual impositivo, outro semi-impositivo e, por ﬁm,
não-impositivo. Será um crescendo. É uma discussão
que certamente ocorrerá.
Parabenizo, mais uma vez, todos os trabalhadores e trabalhadoras da TV Senado. Eu nem vou tecer
elogios ao trabalho desempenhado pela TV Senado,
que realmente é da melhor da qualidade. Diria que a
TV Senado é nota 10 e que é construída, no dia-a-dia,
por trabalhadoras e trabalhadores.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senadora Serys Slhessarenko, fomos generosos no
tempo, principalmente em respeito ao fato de V. Exª,
em seu pronunciamento, ter buscado a inspiração de
Ulysses Guimarães.
Concedo a palavra, por permuta com a Senadora
Heloísa Helena, que estava inscrita como Líder do PSOL, ao Senador do Piauí Heráclito Fortes.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, com a palavra a Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, só
para dizer que, depois do Senador Heráclito, sou eu
que falo. Não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Vamos entrar num acordo. Temos que levar em consideração a paciência e a tolerância do Senador Paulo Paim.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O Senador Paulo Paim concordou.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Talvez eu possa ajudar, Sr. Presidente. Havia
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um acordo anterior, em que falariam um inscrito e um
pela Liderança. Falei como inscrita e, pela Liderança,
seria a Senadora Heloísa. Era só isso que eu queria
esclarecer sobre o acordo anterior, porque o Senador
que preside não sabia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
só tranqüilizar a Senadora Heloísa e o Senador Heráclito, porque todos os Senadores e Senadoras terão
oportunidade de usar da tribuna. O Presidente Mão
Santa prorrogará a sessão o tempo necessário para
que seja conduzida dessa forma.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Acho desnecessário alguém pedir pela ordem, porque vamos seguir a bandeira do Brasil, que nos inspira
ordem e progresso.
Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou ocupar esta
tribuna para fazer um registro que, tenho certeza, é do
seu agrado, Senador Mão Santa. Certamente, V. Exª,
dessa Presidência, endossará minhas palavras.
A Folha de S. Paulo de ontem divulgou, na sua
coluna Painel, uma nota que enche de orgulho todos
os piauienses. A nota diz o seguinte:
Três estrelas
Um dado chamou a atenção do MEC na
lista das escolas cujos alunos obtiveram as
melhores médias do Enem [atenção, Senador
Cristovam Buarque] a ser divulgada hoje pelo
Ministro Fernando Haddad: três dos cinqüenta
estabelecimentos privados ﬁcam em Teresina
(PI). São os Colégios Dom Barreto, Santa Maria Gorete e São Francisco de Salles.
Ao trazer esse registro a esta tribuna, Senador
Mão Santa, tenho a certeza de que estamos aqui homenageando uma classe de professores abnegados
não somente de Teresina, mas também do Piauí. V.
Exª, ﬁlho de professora, melhor que ninguém, sabe o
que estou dizendo.
Teresina tem uma rede de ensino privado exemplar. E, ao veriﬁcar o reconhecimento por parte do
Enem dessas três escolas, dentre as 50 brasileiras,
só podemos sentir-nos orgulhosos da dedicação e da
abnegação dos que fazem o ensino público e privado
do nosso Estado.
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Lamentamos que o sistema público não consiga
acompanhar o privado. São questões já por diversas
vezes aqui discutidas: as diﬁculdades e o contingenciamento de verbas. São temas recorrentes nesta
Casa, mas, neste momento, o que nos cabe é homenagear os que fazem o Colégio São Francisco de
Salles, tradicional colégio de padres jesuítas que, ao
longo dos anos, vem dedicando toda a sua experiência ao ensino piauiense. A administração do colégio
foi iniciada por eles na década de 60, uma vez que o
estabelecimento já existia. Os padres jesuítas de origem italiana chegaram a Teresina comandados pelos
Padres Moisés Fumagalli, Carlos Bresser, Florêncio,
irmão Guido, Adriano e tantos outros que para lá se
dirigiram, oriundos da Itália, e ﬁzeram uma verdadeira
revolução no ensino. É esse o Colégio São Francisco
de Salles, que nós chamamos de Colégio Diocesano,
hoje dirigido pelo Padre Anchieta Lima, que recebe
esse destaque.
Outro colégio é o Santa Maria Gorete, tão bem
dirigido pela Professora Tecia Leal. Ele tem dado grande contribuição para o ensino da nossa capital e do
nosso Estado.
A terceira entidade é o tradicional Colégio Dom
Barreto, antigamente dirigido por irmãs. A partir da década de 60 ou 70, não me lembro bem, passou a ter à
frente da sua administração uma extraordinária ﬁgura
de educador que é o Professor Marcílio Marques.
Tive oportunidade de ver minhas ﬁlhas estudando
naquela escola quando fui Prefeito de Teresina, para
onde me mudei. Admirava o seu corpo docente pela
maneira dedicada com que, ao longo de todo esse tempo, vem desempenhando esse misterioso e fascinante
exercício do ensino. O Prof. Marcílio é uma pessoa admirada, idolatrada por alunos e ex-alunos, e o Colégio
Dom Barreto é uma referência no ensino.
As três instituições que acabo de mencionar são
as que mais aprovam nos vestibulares aqueles alunos
que passaram pelas suas salas de aula.
Senador Mão Santa, no momento em que o Piauí
tem se pontiﬁcado por notícias ruins e notícias de desesperança, notícias de pouca perspectiva, é, portanto,
com muito orgulho, com muita alegria, que faço aqui
este registro, pedindo à Mesa do Senado que transmita
aos diretores os nossos votos de parabéns, para que
eles sirvam de incentivo, de estímulo aos que fazem
esses três educandários, para que sirvam também de
exemplo a todos os que fazem ensino no Piauí, para
que acompanhem e sigam esse extraordinário exemplo que tanto orgulho traz à nossa terra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu não poderia deixar de complementar as palavras
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do nobre Senador do Piauí Heráclito Fortes, justamente
quando adentra este plenário um dos ícones desta boa
educação do Piauí, o Senador Alberto Silva, que, em
seu governo, teve a felicidade de ter como seu Secretário de Educação o saudoso Prof. Wall Ferraz.
Então, Senador Heráclito Fortes, quero dizer o
seguinte: o Piauí acredita na educação, pois tem a
quarta melhor pontuada no exame do Enem em 2005.
O Colégio Vértice, de São Paulo, tirou 78,6; o Colégio
WR, de Goiás, tirou 77,05; o Colégio Anglo-Brasileiro,
da Bahia, tirou 75,63; e o Instituto Dom Barreto tirou
74,89, sendo, portanto, o quarto educandário particular
melhor pontuado na avaliação do Enem.
Então, é uma vitória da educação do Piauí, que
tem Alberto Silva, Wall Ferraz e tantos outros como
seus ícones. A média das escolas particulares foi 55,72,
a das escolas públicas foi 40,25, e a nota do Instituto
Dom Barreto foi 74,89, o que demonstra que o Governo tem que intervir para proporcionar aos mais pobres
uma boa educação.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR) – Presidente Mão Santa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Augusto Botelho, passarei a ler o requerimento de V. Exª, que acaba de chegar aqui, pelo nosso
Secretário-Geral, Raimundo Carreiro Silva.
Sobre a mesa, Requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 153, DE 2006
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e conforme os costumes desta Casa, seja
inserido em ata voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Dorval de Magalhães, engenheiro agrônomo e ícone da
literatura Roraimense que, dentre outras realizações,
compôs o hino de Roraima; e, nos termos do art. 221,
inciso I, apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Senador Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª pode defender o requerimento que chega à
nossa mesa por três minutos.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa.
O Dr. Dorval Magalhães iria completar 92 anos na
próxima semana. Era um amigo de meu pai, a quem eu
tinha o prazer de visitar sempre. Para surpresa minha,
na última visita que lhe ﬁz, há uns três meses, ele estava cultivando umas quinhentas mudas de buriti para
dar a um amigo dele para plantar na sua propriedade.
Com 92 anos, era ele quem cuidava das plantas e fazia tudo. Era um homem muito ativo, muito inteligente
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e muito lúcido. Por isso, surpreendeu-me hoje a notícia
da morte do grande amigo de Roraima, descendente
do fundador da cidade de Boa Vista, Inácio Lopes de
Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Esgotadas as matérias constantes da Ordem
do Dia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Presidente, peço minha inscrição como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª será inscrito.
Usará da palavra, neste instante, como Líder do
P-SOL, a Senadora Heloísa Helena.
Estão inscritos o Senador José Agripino, como
Líder, que já havia concordado em fazer uso da palavra, e o Senador Paulo Paim, que espera há muito,
pacientemente.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Primeiro, Sr. Presidente, quero agradecer ao nosso querido Senador Paim
pela generosidade da permuta, para que eu pudesse
fazer algumas breves considerações, até por que eu
não tive a oportunidade de participar da homenagem
que foi feita à Irmã Dorothy e à TV Senado.
Antes de tratar do assunto que me traz a esta tribuna, que é o debate da reforma política, quero dizer, como
sabe o Senador Paulo Paim e vários outros militantes
sociais, que a mais bela homenagem que poderíamos
fazer à Irmã Dorothy, com certeza, não poderia ser feita
num discurso, com palavras. Por mais que as homenagens sejam importantes, a mais bela que podemos fazer
à memória da Irmã Dorothy – que, com certeza, está entre as guerreiras celestiais – é a nossa vivência, o nosso coração rebelde, a nossa alma dedicada à causa da
liberdade, o nosso compromisso com a construção de
uma Pátria soberana, justa, igualitária e fraterna. Essa
é, sem dúvida, a mais bela declaração de amor à nossa
irmãzinha, Irmã Dorothy, que, hoje, com certeza, está no
céu conspirando a favor da humanidade.
Eu também não poderia deixar, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, de parabenizar, com entusiasmo, a TV Senado. Acho que o que existe de mais importante na TV Senado, e que se tornará mais importante ainda quando ela passar a ser um canal aberto,
é a possibilidade que a sociedade, que a população,
eleitora ou não, de forma geral, tem de ﬁscalizar os
mandatos.
Claro que sabemos que há palavras e palavras.
Nunca ninguém verá, nem que se imagine fazendo uma
viagem interplanetária, nunca ninguém verá um político
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dizendo que quer roubar, que não tem compromisso
com a educação, com a saúde, com a segurança pública. Nunca ninguém verá isso, óbvio. Mas, pelo menos,
o cidadão tem a possibilidade de ﬁscalizar as ações do
Parlamentar, ﬁscalizar o que o Parlamentar defende,
a coerência do seu discurso com a sua prática, com o
seu compromisso assumido. Sem dúvida, a TV Senado, que parabenizamos neste momento, assim como
a rádio, o jornal e todo o serviço de comunicação da
Câmara, é um mecanismo de ﬁscalização extremamente importante.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, ontem
tive a oportunidade de me solidarizar – tenho certeza
de que V. Exª, Senadora Lúcia Vânia, e a Senadora
Patrícia Saboya Gomes, se estivessem presentes,
teriam feito o mesmo – com a Srª Soraia Garcia, que
prestou um depoimento de muita sensibilidade política.
Só quem tem um coração de pedra ou a alma comida
pelo “mensalão” não é capaz de se solidarizar com o
que vimos ontem, no depoimento da Soraia.
Realmente, foi um depoimento, na CPI dos Bingos,
de muita coragem. Isso é muito duro. Eu fui militante
do PT e sei que muitos Parlamentares sofreram muito
com a nossa saída do PT. Sei qual é a dor, Senadora
Lúcia Vânia, porque, quando você é militante do partido, você é a rainha, é quase a deusa, é agraciada com
as mais diversas homenagens, é acarinhada. Depois
que você decide entre a ﬁliação partidária e a sua cabeça, o seu coração, as suas convicções, você passa
a ser agredida da forma mais pusilânime, mais infame
e machista que há.
Ontem prestei solidariedade à Soraia, quando ela
verbalizou o que atingia profundamente a sua alma e
o seu coração, porque o que ﬁzeram com ela não foi
uma coisa qualquer. Imagina, Senadora Lúcia Vânia,
que ela estava com a mãe internada, e ligaram para
a casa dela dizendo que a mãe dela estava passando mal. Não estava, era só terrorismo. Passavam pela
casa dela e atiravam, jogavam pedras. Diziam palavras
de baixo calão, que devem ser denunciadas, porque
não é justo que se agrida uma mulher desta forma:
vadia, traidora, prostituta. Sei a dor que dói no coração de uma mulher ao ouvi-las, porque também já fui
agredida com essas palavras. Sei que quem é capaz
de agredir uma mulher com essas palavras é muito
canalha, sórdido, infame.
Depois, descobri mais coisas ainda. Tantas pessoas que ﬁngem bom-mocismo praticam não apenas esses atos que machucam a alma e o coração
de uma mulher, da sua família, dos seus ﬁlhos, mas
são capazes dos piores atos que há, das orgias com
dinheiro público roubado, das coisas mais infames e
sórdidas que há.
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É por isso que eu não poderia deixar de, mais
uma vez, atestar o meu orgulho de ser mulher, pelo
depoimento que a Soraia ontem prestou, de cabeça
erguida, de coração tranqüilo, de alma livre. Mesmo
atacada da forma mais sórdida, infame, pusilânime
que há, ela estava lá ﬁrme, decidida a honrar sua memória e sua história.
Eu queria terminar, Senador Mão Santa, até para
possibilitar que o Senador Paulo Paim possa falar, ele
que generosamente permutou comigo para que eu o
ﬁzesse antes, mas eu não poderia deixar de me referir
a algumas preocupações sobre a reforma política.
Está claro que muitos dos envolvidos no banditismo eleitoral e na vigarice política tentam ludibriar mentes e corações de bem espalhados pelo Brasil, dizendo
que roubaram porque a lei não proibia. Há muito disso.
Eles começaram a dizer que roubaram porque não foi
aprovada a reforma política, que roubaram porque a
legislação possibilitava uma ﬂexibilidade, o que não é
verdade. Sejamos honestos: não é verdade.
O Código Penal estabelece cadeia para tráﬁco
de inﬂuência, para intermediação de interesse privado,
para exploração de prestígio, para corrupção passiva
e ativa, para caixa dois – que é crime eleitoral; estabelece cassação de mandatos parlamentares e de
registro partidário. Tudo isso a legislação já prevê. É
bom que se diga isso.
É importante fazer uma reforma política? É, mas
não foi pela ausência da reforma política ou eleitoral
que o banditismo foi patrocinado e depois descoberto
e condenado com veemência pela opinião pública.
Reforma política, infelizmente, não estamos discutindo. Infelizmente, não estamos tendo a oportunidade
de discuti-la. Existem, é claro, muitos projetos tramitando que tratam da reforma política. Tratam da democratização do acesso às instâncias de decisão política.
Existem propostas não apenas de autoria do Gabeira,
minha, do Simon e de vários outros Parlamentares,
que possibilitam, inclusive, Senador Alberto Silva, as
listas da sociedade. Muitas experiências importantes
de pessoas, mesmo não estando vinculadas às estruturas partidárias, podem representar o pensamento do
movimento estabelecido na sociedade, nas instâncias
de decisão política, nos espaços de poder. Deve haver
a possibilidade de garantir mais poder à sociedade, diminuindo o número de assinaturas necessárias para
que os cidadãos possam apresentar um projeto de lei,
pois um milhão de assinaturas é um exercício inglório.
É importante que isso seja feito.
Sobre as regras relacionadas ao plebiscito e ao
referendo, existem projetos encaminhados por Fábio
Konder e vários outros projetos que tramitam na Casa
e possibilitam o aumento da permeabilidade das ins-
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tâncias de decisão política, dos espaços de poder ao
controle da sociedade, para acabar com essa conversa
ﬁada de que aqui se sentam “os iluminados” nas cadeiras azuis ou nas cadeiras verdes da Câmara, deﬁnindo,
por completo, os destinos da sociedade e só podendo,
a cada quatro anos, por ela ser ﬁscalizados. Muitos,
independentemente de ﬁscalização, compram os mandatos e voltam do mesmo jeito. Daí a necessidade de
uma reforma política. O que está sendo discutido não
é uma reforma política; é uma reforma eleitoral.
É claro que reconhecemos o esforço que aqui
foi feito também. O Senador Bornhausen apresentou
uma proposta para diminuir os custos de campanha
e os mecanismos que os políticos, na sua maioria,
usam para, por meio do banditismo eleitoral da vigarice política, mentir ao povo, ludibriar a população e
conseguir votos.
Entretanto, o que está sendo discutido é algo
que nos impõe ou a modiﬁcação quando voltar para
esta Casa ou uma rediscussão. Ao mesmo tempo em
que proíbe o “brochinho”, porque proíbe a utilização
do broche em qualquer momento da campanha ou no
dia de votar, permite o outdoor, permite a contratação
de cabos eleitorais, com um teto ad inﬁnitum.
Proibir o abuso do poder econômico, proibir o
show dos grandes cantores pagos, isso é essencial,
é importante que seja proibido. É claro que é estranho
quando se impede que um cantor queira cantar no seu
palanque. É óbvio. Mas é completamente diferente do
que ocorria nos “showmícios”. Agora, proíbe-se o “brochinho”, proíbe-se o papelzinho colado na parede, mas
se permite o outdoor, se permite o “liberou geral” sem
teto, sem limite para a contratação de cabos eleitorais,
sem limite para o volume a ser utilizado em campanha.
Isso é algo muito grave.
Ou seja, os recursos vão ser centralizados para
que possam ser utilizados na contratação de cabos
eleitorais, porque é ad inﬁnitum – não vou nem falar
“sem teto”, porque lembramos dos pobres sem teto,
que, certamente, ao ouvirem isso, vão querer arrancar
o fígado de alguns políticos.
Estabelecer um mecanismo para impedir o abuso
do poder econômico é essencial, e o abuso do poder
econômico signiﬁca também ter um limite na utilização do recurso de campanha. Por isso, era importante
o ﬁnanciamento público, não o ﬁnanciamento público
geral, porque estavam tentando uma proposta de ﬁnanciamento público indireta. Todo o mundo tem medo
de fazer o discurso de ﬁnanciamento público – claro
–, porque, com tanto político ladrão, a sociedade nem
vai querer ouvir falar; vai logo dizer: “ah não, vão tirar
o dinheiro da saúde para dar para político”. Mas ele
acaba tirando depois de formas transversas.
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O que estava sendo discutido na Câmara era
o ﬁnanciamento público para os ungidos pelo poder
econômico, porque, a partir do momento em que poderiam ter isenção ﬁscal o empresário, o banqueiro, o
empreiteiro e a construtora, que dão dinheiro ao político, isso signiﬁca ﬁnanciamento público indireto. É
ﬁnanciamento público.
O ideal seria a estrutura pública. Estrutura pública
não é ﬁnanciamento público. É o mesmo sistema de
televisão, o mesmo palco para que a pessoa vá com
o sistema de som para falar com as pessoas, com a
agenda de cronograma, como a Senadora Patrícia, o
Deputado Ceará e o Deputado Júlio várias vezes já
defenderam e que era importante de ser feito. É essencial que rediscutamos isso.
Liberou geral, porque uma pessoa jurídica que
tem contrato com o setor público não poderia ﬁnanciar agente público. É natural isso. Ora, se uma pessoa jurídica, uma empreiteira, uma construtora, um
banco, prestam serviço ao setor público, nada mais
moralizador do que impedir que possam ﬁnanciar o
agente público, porque este, quando na sua função,
pode utilizá-la para intermediar interesse privado, fazer
exploração de prestígio e tráﬁco de inﬂuência, tudo o
que está no Código Penal.
Do mesmo modo, apresentamos essas emendas na Câmara dos Deputados, porque não retornou
o projeto ainda, e esperamos que seja, realmente, garantida a aprovação.
O outro ponto diz respeito à Internet. Ora, estabeleceu-se o mecanismo de que o candidato publicará
seu volume de campanha na Internet; mas é essencial
que publique ainda no processo eleitoral, e não após a
eleição. É importante saber quem o está ﬁnanciando. É
extremamente importante. Se o candidato disser que
gastou R$20 mil em determinada atividade, é essencial
que diga de onde veio tal quantia. Que isso também
seja publicado a ﬁm de garantir transparência e maior
controle da sociedade.
Mas a minha preocupação maior, Sr. Presidente,
diz respeito ao seguinte: proíbe o “brochinho” e estabelece o “liberou geral” do volume de campanha, os cabos
eleitorais pagos ad inﬁnitum, sem qualquer restrição
ou controle. Portanto, será mais dinheiro para ser distribuído em cestas básicas. Não sei se em outros Estados acontece isso, mas no Nordeste sim, à surdina, de
madrugada, os candidatos distribuem cestas básicas
e outras coisas mais. Atualmente, existe outro tipo de
propaganda eleitoreira em que o Governo substitui a
cesta básica por programas sociais e se apropria da
dor, da miséria da população para fazer campanha
política. Assim sendo, é muito grave deixar o dinheiro
livre para os cabos eleitorais.
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Nesse sentido, a Deputada Luciana Genro, nossa
companheira do P-SOL, apresentou algumas alterações
na Câmara Federal. Se não conseguirmos aprová-las
naquela Casa, esperamos aprová-las em seu retorno
ao Senado Federal.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Eduardo
Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senadora Heloísa Helena, V. Exª traz uma reﬂexão importante a respeito da condução dos gastos de campanha
política. Tenho a convicção de que, diante de tudo o
que ocorreu e que foi divulgado desde o ano passado, objeto inclusive das Comissões Parlamentares de
Inquérito, há uma atenção da opinião pública muito
saudável e que tem causado reações numa direção
melhor no Congresso Nacional. Uma delas se refere
à própria necessidade de o Congresso Nacional votar o enxugamento do recesso e o não pagamento de
jetons, que era uma prática, em decorrência do grau
de consciência da população, que demandou a nós
Congressistas que realizássemos essa mudança. A
outra se refere à maneira como os partidos políticos,
nós candidatos, fazemos campanhas eleitorais, e a
necessidade de, nesta Casa, aprovarmos projeto de
lei com uma série de restrições, propondo maior transparência. Esse foi um passo que agora é objeto da
decisão da Câmara dos Deputados, conforme V. Exª
está analisando. É muito importante que os partidos
políticos e nós, como candidatos, deﬁnamos diretrizes para além daquilo que será a própria legislação.
Eu gostaria de transmitir a V. Exª, por exemplo, que os
doze Senadores do Partido dos Trabalhadores – e V. Exª
era nossa colega –, há algum tempo, pouco depois de
termos votado, no Senado, o projeto de lei que, dentre
outras coisas, coloca a necessidade de transparência,
ou seja, da divulgação pela Internet, pela rede mundial de computadores, de receitas e gastos de campanha, propusemos ao Diretório Nacional que esse
já seja um compromisso nosso. O Presidente Ricardo
Berzoini diz que colocará essa proposição na próxima
reunião do Diretório. Espero que isso seja realizado. Aí
está um avanço. Considero positivo o que aprovamos
nesta Casa no sentido de que a Justiça Eleitoral tome
conhecimento, a cada semana, a cada quinze dias,
a cada trinta dias, no máximo, e conforme ressalta V.
Exª, antes da realização das eleições. Isso é saudável, é a transparência em tempo real. A grande vantagem do meio moderno de comunicação, a Internet, é
possibilitar a informação em tempo real. Que a Justiça
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Eleitoral e os eleitores – aqueles que consideram votar
em V. Exª ou em seu adversário – saibam quem, aﬁnal, está proporcionando os recursos, sejam pessoas
físicas sejam empresas. Que isso pelo menos seja
transparente. Creio que estamos tomando decisões
que levam em conta a consciência do povo brasileiro.
“Não continuem fazendo esse tipo de coisas que caracterizaram as campanhas eleitorais” – e V. Exª bem
sabe, de muitos partidos –; “que vocês políticos adotem novos procedimentos”, é o que a população nos
pede. A reﬂexão que V. Exª faz leva muito em conta o
que está por acontecer neste ano de 2006.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agradeço o aparte de V. Exª, meu querido Senador Eduardo
Suplicy, com o qual concordo inteiramente.
É essencial saber quem está ﬁnanciando a campanha. Pela experiência que tive, dei muita sorte na
vida. É evidente que dei muita sorte porque, quando fui
eleita Senadora, o Delúbio não era o Tesoureiro do PT,
mas a Clara Ant. Foi em uma época muito difícil porque,
como todos sabiam, Fernando Henrique venceria no
primeiro turno, e venceu. Ninguém dava dinheiro para
o PT, ninguém queria ajudar. Foi a mesma campanha
do Senador Eduardo Suplicy. A campanha pela qual
nos elegemos em 1988 foi muito difícil porque ninguém
queria contribuir. Todos sabiam que Fernando Henrique
venceria, e venceu, no primeiro turno, para alegria de
alguns e para tristeza de outros, inclusive para a minha profunda tristeza. Mas, naquele período, depois
que descobrimos tudo o que estava acontecendo, foi
algo muito grave para nós militantes.
É por isso que os militantes dos partidos de esquerda têm uma responsabilidade muito maior. O que
mais me chocou em todas aquelas histórias de caixa
dois, de “delubioduto” e de “valerioduto” foi descobrir
que as contribuições do meu salário, os mais de 35%
que eu doava com alegria do meu salário, eram utilizadas para lavar dinheiro. Havia dinheiro doado de
tudo que era canto, ninguém sabia, e quando veriﬁcavam as contas, surgia a história das contribuições dos
militantes. “Contribuições dos militantes”, para mim,
é de cortar o coração. Eu as doava de bom coração,
como dôo ao P-SOL muito mais. Se o tempo voltasse,
se fosse o Partido de outrora – não o que é hoje –, eu
continuaria dando e de coração.
As nossas contribuições serviam para lavar o
dinheiro podre das estruturas mais diversas, desde
fraudes nos fundos de pensão, a fraudes nos processos de instrução de licitação, fraudes nos contratos.
Em muitos dos empréstimos feitos, qual era a garantia? A contribuição dos militantes. Estava lá, no contrato dos empréstimos, a contribuição dos militantes.
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Depois, descobrem-se dólares no exterior, dinheiro
que ninguém sabe de onde veio. Tudo isso gera uma
tristeza muito grande.
É muito, muito, muito mais uma obrigação nossa
que construamos uma legislação eleitoral que preveja o impedimento do abuso do poder econômico. Da
forma como ela está sendo construída, infelizmente,
continua garantindo a farra, viabilizando o que de pior
existe no banditismo eleitoral e na vigarice política, que
é o abuso do poder econômico.
Desculpem-me, Senador Mão Santa e especialmente Senador Paulo Paim. Muitíssimo obrigado a V.
Exª, que generosamente me concedeu o tempo. Acabei passando do que era previsto.
Muito obrigada, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedemos a palavra, de acordo com a inscrição, ao Senador Paulo Paim, do PT do Estado do Rio
Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, a
sessão desta tarde tornou-se, em grande parte, muito
importante. Primeiramente, pela homenagem que a
Casa faz à TV Senado.
Falei, na última sexta-feira, da homenagem que o
Brasil fez à TV Senado. Não vou repetir meu discurso
hoje. Só citarei duas frases. Uma delas: “A TV Senado
é um processo revolucionário no rompimento da forma
como a comunicação acontece neste País em relação
ao Congresso Nacional”. Foi bom poder dizê-lo.
A segunda frase, Sr. Presidente, que mencionei
naquela sexta-feira homenageando a TV Senado, foi
no sentido de que o conjunto da população brasileira, principalmente da classe média aos mais pobres,
tenha o privilégio de também assistir à TV Senado.
Que se torne, Senador Mão Santa, uma tevê de canal aberto.
É bom, Sr. Presidente, muito bom, que os olhos
da população estejam aqui dentro acompanhando a
atuação de cada Deputado, de cada Senador, nas
Comissões, no plenário, percebendo o compromisso
efetivo de cada um com o povo brasileiro.
Sr. Presidente, a segunda parte da sessão de
hoje se desenvolveu numa homenagem à Irmã Dorothy Stang.
Sr. Presidente, há séculos a América Latina vem
sendo regada pelo sangue de muitos mártires. Impérios,
ditaduras, oligarquias, elites econômicas e políticas,
desprovidas de qualquer sentimento de humanismo
ou compromisso com a evolução da raça humana,
elevam a morte como símbolo máximo de suas ações
e domínios.

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de

2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O martírio tem marcado nossos povos e nossa
gente. Mulheres e homens, jovens e crianças, indígenas, negros, camponeses e operários, religiosos, advogados, estudantes, jornalistas, lutadores da terra,
do trabalho, da cidadania, militantes dos direitos humanos. Quantos, enﬁm, já foram torturados? Quantos
tombaram? Quantos foram assassinados? Quantos,
até hoje, continuam desaparecidos? Quantos morreram simplesmente por serem amantes da justiça, da
liberdade e da paz?
A impunidade é a grande parceira, Sr. Presidente, dos descaminhos da sociedade. Ela corre solta por
todos os cantos, pelas ruas, pelas avenidas, pelas ladeiras; nos campos, nas montanhas, nas ﬂorestas, nos
desertos, nos rios e nos mares.
Assim mesmo – não quero fazer um discurso
do apocalipse –, há, sim, esperança! Essa esperança
são os exemplos de vida e de fé desses mártires que
se foram. O legado que nos deixam é o caminho a
seguir pelos homens de bem todos os dias, todas as
noites, é dar tudo de si pelas grandes causas, como
a Irmã Dorothy.
Sr. Presidente, há uma frase: mártir é a testemunha radicalmente ﬁel, até as últimas conseqüências,
aos seus princípios.
A Irmã Dorothy Stang, norte-americana naturalizada brasileira, que está sendo homenageada hoje,
nesta sessão especial, por requerimento da Senadora
Ana Júlia Carepa e do Senador Sibá Machado, é uma
das testemunhas.
Irmã Dorothy era uma mulher incansável na promoção dos direitos humanos; defendia a causa dos
trabalhadores rurais, dos pobres, dos oprimidos, procurando sempre assegurar a implantação de projetos
de desenvolvimento sustentável. Ela não aceitava a
violência e muito menos a exploração do homem.
Sr. Presidente, tive a felicidade e o privilégio de
contemplar essa áurea de bondade que foi a Irmã Dorothy. Lembro-me de que, em 2004, ela esteve aqui no
Congresso e deu depoimento sobre os assassinatos
de agricultores lá no Estado do Pará.
Naquela época, já vinha sendo ameaçada de
morte. E cercada por um grupo de jornalistas aqui na
Casa, ela respondia a todas as perguntas com ﬁrmeza. Percebi, então, que, à frente daqueles microfones,
gravadores e câmeras, não havia apenas uma mulher
de estatura baixa, mas sim uma grande mulher, desprovida de qualquer sentimento de ódio; uma mulher
do bem, uma mulher da paz.
Simplesmente pelo seu olhar, pelas suas rugas,
pelos calos das mãos, por sua voz, pelos seus cabelos curtos, entendi que só teremos, como disse o índio
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Sepé, uma “terra sem males” com justiça e fraternidade quando tivermos amor.
Irmã Dorothy Stang, uma gigante que estava
muito além da pequenez de seus algozes. Por isso,
foi assassinada.
Quando ela foi morta com seis tiros, aos 73 anos,
no dia 12 de fevereiro de 2005, no Município de Anapú,
Estado do Pará, e a notícia nos chegou, ﬁcamos tomados de grande tristeza e indignação. Não estávamos
acreditando que ela – ela que é uma referência para
todos nós – tinha sido assassinada.
Aí vem a pergunta que não quer calar: Por que
calar a voz de quem buscava soluções duradouras
para os conﬂitos discutindo, negociando e buscando o
direito a terra para quem quer trabalhar? Por que calar
a voz de quem lutava por uma consciência nacional?
Por que calar a voz da Irmã Dorothy e de tantos outros
que deram a vida pela justiça? Por que calar alguém
que amava a vida, a natureza, a igualdade e a liberdade? Essa é a pergunta que se deve fazer, toda vez
que uma sessão como esta se realiza.
Sr. Presidente, na terça-feira, dia sete, encerrou-se
lá no meu Rio Grande do Sul um encontro continental
dos povos indígenas. Lembraram-se os 250 anos do
assassinato de Sepé Tiaraju em defesa do solo pátrio
no enfrentamento com os invasores espanhóis e portugueses, e ela, Irmã Dorothy, foi homenageada. Nesse
encontro, Sr. Presidente, foi elaborado um documento
que peço seja inscrito nos Anais do Senado.
Para concluir, Sr. Presidente, não quero que V.
Exª tenha a tolerância que teve com aqueles que me
antecederam – e foram inúmeros – e que falaram 20,
30 minutos. Peço a V. Exª que me conceda, no máximo,
o tempo que em tese teria por direito, que seriam 12
minutos. Concluo, Sr. Presidente, lendo a última folha
do meu discurso.
A Irmã Dorothy é para o mundo uma ﬁgura emblemática, assim como Chico Mendes, Sepé Tiaraju,
Zumbi dos Palmares, e tantos outros que deram suas
vidas apostando que é possível construir um mundo
melhor para todos. Como seria bom, muito bom se tivéssemos milhões de Irmãs Dorothy!
Irmã Dorothy, você morreu ﬁsicamente, mas o
seu legado está vivo junto de nós.
Vida longa às idéias que nortearam a história e
a vida dessa guerreira chamada simplesmente Irmã
Dorothy. Vida longa!
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR PAULO PAIM EM
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art.210, inciso I
e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Paulo Paim, jamais cortaria a palavra de
V. Exª porque, com todo o respeito e sensibilidade
à mártir Irmã Dorothy, V. Exª signiﬁca para o Brasil o
nosso Martin Luther King. V. Exª simboliza os mártires,
os lanceiros negros, que foram, sem dúvida nenhuma,
os profetas da República que vivemos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado pela bondade de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedo a palavra aos inscritos na lista de Líderes.
Estão inscritos como Líderes José Agripino, Arthur
Virgílio e José Maranhão.
Considerando-se a grande competência dos oradores Líderes inscritos, solicitamos a capacidade sintética que se inspira em Cristo, que fez o Pai Nosso em um
minuto e o Sermão da Montanha em dois minutos.
Concedo a palavra ao Líder do Nordeste, do PFL,
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, vou procurar ser sintético até porque o que
eu preciso dizer não demanda muito tempo.
Acho que V. Exª, Senador Mão Santa, estava
aqui na Casa – não sei se estava presidindo – quando anunciei que o meu Partido estava profundamente
incomodado com a onda de suspeitas que havia se
instalado com relação a um acordão que o PFL pudesse ter feito e que envolvia não trazer à Comissão
o Sr. Dimas Toledo, ex-dirigente de Furnas, a quem
é atribuída uma lista de doações a 156 políticos, em
troca da não vinda de Duda Mendonça.
Em função da dúvida que se havia estabelecido
e do comentário sobre acordão, nós do PFL, tínhamos
um único caminho a tomar. Não que concordássemos;
nós iríamos tomar a iniciativa de apresentar o requerimento de convocação do Sr. Dimas Toledo e do Sr.
Duda Mendonça, se já não houvesse – já havia –, e
votá-lo para que a chantagem fosse dissipada. Acabe-se com essa história! Quebre onde quebrar! Vamos acabar com essa história de deixar a Espada de
Dâmocles, na cabeça de quem não tem culpa. Vamos
acabar com a industriazinha daqueles que se aproveitam de circunstâncias para desgastar quem não tem
razão para desgaste. Estou me referindo, claramente,
à obrigação que o Governo tem de tomar providências
e de apresentar resultados com relação àquilo que é
sua responsabilidade.
Serei mais claro.
Senador Flexa Ribeiro, em junho de 2005, foi divulgada uma lista, por um funcionário do Partido Popular, na qual constavam 22 Parlamentares do PP, à
frente o ex-Presidente da Câmara Severino Cavalcan-
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ti, que teriam recebido doações. O escândalo se pôs
imediatamente e nunca ninguém do Governo tomou a
iniciativa de mandar a Polícia Federal investigar coisa
nenhuma; nem o Ministro de Justiça tomou essa iniciativa. Com relação a essa malfadada lista de Furnas,
que todo mundo diz ser fraudada, falsa, o Ministro da
Justiça adota a posição quixotesca de palmatória do
mundo, manda a PF entrar até a tampa porque os Parlamentares são supostamente – supostamente – do
PFL e do PSDB.
Muito bem.
O que é que a Folha de S.Paulo publicou
hoje?
Senador Arthur Virgílio, eu esperava, honestamente, que o Ministro Márcio Thomaz Bastos – a quem eu
tinha e tenho em boa conta, mas é preciso que S. Exª
faça jus à conta em que eu o tenho –, admoestado,
provocado, tomasse providências e posições.
Mas o que eu leio na Folha de S.Paulo hoje?
“Oposição muda tática e decide mudar
ex-diretor de Furnas”
Não mudou tática nenhuma! Para provar que não
tem culpa no cartório nem tem contas a prestar, que
não participa de chantagem, toma a atitude de chamar
o Sr. Dimas e o Sr. Duda Mendonça.
Embaixo se diz:
Diretor da PF diz que cópia de “lista de
Furnas” pode valer como prova
Com cautela e sem aﬁrmar que é possível ter uma conclusão, o Diretor-Geral da Polícia Federal, Paulo Lacerda, declarou ontem
que a fotocópia da chamada “lista de Furnas”
permitirá uma perícia para determinar a sua
veracidade.
Repito:
(...) declarou ontem que a fotocópia da
lista de Furnas permitirá uma perícia para determinar a sua veracidade.
Disse ainda Lacerda à Folha:
Mesmo sem o original, é possível determinar cientiﬁcamente se a fotocópia foi uma
montagem ou não.
Senador César Borges, há quanto tempo este assunto está rolando? Quinze dias, um mês? Há quanto
tempo essa propalada lista de Furnas, que nenhum
veículo de imprensa levou a sério até agora, este assunto está em pauta? O Diretor-Geral da PF vem agora
dizendo que a fotocópia pode ser periciada. Qual é?
Qual é? Ele quer o quê?
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Presidente Mão Santa, o que o Governo está
querendo mostrar? Que é capaz de operar a fritura de
156 políticos em fogo brando? Que é capaz de produzir uma fogueira para matar as pessoas pelo ardil
da suposição?
Depois de um mês, o Diretor da PF diz que a
cópia pode servir. Não, senhor. A Polícia Federal tem
instrumentos tranqüilamente para, em 24 horas, fazer
a peritagem do papel e dizer se aquilo é ou não uma
fraude. Não faz porque não quer e porque tem interesses políticos em não o fazer!
Não deve ter interesses políticos! A partir daí, da
notícia de jornal que vimos, o meu Partido, que teve
reunião de sua Executiva hoje pela manhã, tomou a
iniciativa de redigir uma nota, que assinei em nome da
Executiva Nacional do Partido e que leio para conhecimento da Casa:
NOTA À IMPRENSA
A Comissão Executiva Nacional do PFL,
reunida hoje em Brasília, vem a público aﬁrmar sua absoluta descrença na verdade ou na
autenticidade do documento conhecido como
Lista de Furnas.
O PFL repudia, ademais, a abordagem
desonesta que tem sido feita sobre essa fraude em sites da Internet ligados ao PT ou sob
orientação petista.
Declarações cavilosas sobre o assunto,
dadas à imprensa por autoridades do Governo Lula, tornam indispensável e inadiável que
o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos,
apresente as conclusões que lhe competem
a respeito dos fatos.
Reaﬁrmando que a Lista de Furnas não
passa de fraude grosseira para atingir a imagem dos Parlamentares da Oposição, o PFL
considera estranho que a investigação sobre
o assunto não esteja sendo conduzida pelo
Ministério Público Federal, na forma da Lei.
O PFL não aceita que o conceito de pessoas seja injustamente degradado por uma
fogueira de suspeições, alimentada por segmentos que só pretendem retirar do trabalho
político o necessário discernimento, com um
único objetivo: fazer crer que os políticos e os
partidos são iguais. Não são!
O PFL não aceita, igualmente, a atitude
leniente de autoridades a quem cabe deﬁnir
se a lista é falsa ou verdadeira.
Com o palavra, o Sr. Ministro.
Brasília, 8 de fevereiro de 2006.
Comissão Executiva Nacional do PFL
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O que o PFL está dizendo, no português claro,
Senador Arthur Virgílio – a quem ouço em trinta segundos? Está dizendo claramente que está consciente de
que hoje, na Comissão, quando aprovamos o requerimento do Dimas e do Duda Mendonça, os governistas
quiseram que o Sr. Nilton Monteiro, o denunciante, o
chantagista, o que tem duas versões de depoimento
na Polícia Federal, viesse antes. Para dizer o quê? Que
tem uma lista. Para o Dimas vir e dizer o quê? Que a
lista não tem autenticidade.
É melhor que venha logo o Ministro da Justiça,
que tem na mão a Polícia Federal, que, com uma
“paetada”, pode dizer se a lista é falsa ou verdadeira. Que venha logo o Ministro da Justiça ou que responda a essa nota e diga logo amanhã, depois de
amanhã, ou dê celeridade à investigação da Polícia
Federal para esclarecer ao País se isso aqui é uma
presepada ou é verdade. O País quer saber. O PFL
quer saber; está disposto a pagar o preço que tiver
que pagar e não tem preço nenhum a pagar, porque
não tem culpa no cartório.
Agora, quer e vai exigir do Ministro, até porque,
Senador Arthur Virgílio, se o Ministro não responder,
queria a solidariedade de V. Exª para, no fórum apropriado e onde tivermos maioria, votarmos, na próxima
semana, a convocação de S. Exª, o Ministro da Justiça, para que ele venha aqui dizer o que o País quer
– e já devia ter dito há muito tempo –, para que pare
com essa fogueira, com essa fritura desnecessária e
chantagista, para que faça agora o que já devia ter sido
feito e que já fez em outras circunstâncias, para que
faça agora a identiﬁcação clara. A lista é verdadeira
ou é falsa? É fraude ou é verdade? Ele sabe, o País
quer saber, e o PFL exige.
Ouço, com muito prazer, o Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
José Agripino, de maneira bem rápida. A lista é falsa
porque a procedência é falsa. Ela é falsa porque nomes
honrados dela constam. Ela é falsa porque o Presidente Lula não acreditou nela. Ele não deu a menor bola
para o fato de o Ministro Hélio Costa – que, aliás reagiu com muito vigor de indignação – constar da lista.
Então, como é que o Ministro Hélio Costa consta da
lista e o Presidente Lula não o demite, não o chama
para explicar? E a lista, por outro lado, está há meses
nesse chove-não-molha. Eu queria dizer, de maneira
bem clara: o Senador Romeu Tuma, seu liderado, meu
amigo, meu colega, tem impressão muito boa do Dr.
Paulo Lacerda. Eu não o conheço, mas é bom que o Dr.
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Paulo Lacerda saiba de uma coisa: ele é muito menor
do que esse passo leviano que, talvez, estejam pedindo que ele dê. Vou ser bem claro. Para mim é alguma
coisa tipo Márcio Thomaz Bastos dizer a ele assim: “Ó
Paulo, segura isso aí, vai cozinhando isso para impor
um desgaste a essa gente, que a gente tem eleição
daqui um pouquinho mais”. Se for isso, é uma decepção muito grande que eu tenho com o Dr. Paulo, que
eu não conheço, com o Dr. Márcio, que eu conheço.
Mas o fato é que os dois juntos são menores do que
a democracia brasileira. E ninguém vai transformar a
Polícia Federal em polícia política de governista nenhum ou de partideco qualquer.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agradeço
ao Senador Arthur Virgílio a sua lucidíssima manifestação, acachapante, deﬁnitiva.
Sr. Presidente, vou concluir dizendo o seguinte:
essa lista, Senador Arthur Virgílio, Senadora Heloísa
Helena, Deputado Pauderney Avelino, que muito nos
honra com a sua presença, realmente é falsa. Tanto é
falsa que nenhum órgão da imprensa deu a ela credibilidade. Tratam-na como coisa fraudada. Mas o fato
é que ela é motivo de comentário diário. Como não há
uma conclusão por parte das autoridades a quem cabe
a responsabilidade de dizer se é fraudada ou não é,
como eles não se interessam em encerrar o assunto,
ﬁca o assunto rendendo o tempo todo, desgastando
os políticos da Oposição. Por quê? Porque é gostoso
para o PT do mensalão, de Waldomiro, do “cuecão” do
irmão do Genoíno, para os marcos valérios, para os
delúbios, os silvinhos, para essa turma toda ter pessoas decentes para serem comentadas no nível deles.
Eles querem nivelar todos por baixo. Enquanto essa
malfadada lista não for desmascarada, ﬁca a opinião
pública imaginando que a classe política está nivelada por baixo. É todo o interesse que o PT pode ter. Só
que não vai ter não, porque vamos exigir um ﬁm nessa história. Vamos querer que esse nivelamento por
baixo se esclareça.
Não dá para esperar, Sr. Presidente. O Sr. Dimas
vai vir aqui, o Sr. Duda Mendonça vai vir aqui; agora,
quem tem de encerrar esse assunto é o Ministro da
Justiça, a quem cabe a responsabilidade de dizer se
a lista é falsa ou é verdadeira. Na minha opinião, ela é
falsa. Mas o Brasil espera a palavra do Ministro. E nós
esperamos até a próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedemos a palavra, conforme a lista de inscrição,
ao Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio.
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V. Exª dispõe de cinco minutos, ao tempo em
que é gratiﬁcante contarmos com a presença aqui do
extraordinário Deputado Federal do Amazonas, Pauderney Avelino, do PFL, que engrandece este plenário
e a democracia.
Contamos, pela inteligência privilegiada de Arthur
Virgílio, com a síntese, para que possamos ouvir os
outros oradores inscritos. A Bahia aguarda a voz de
César Borges; a Paraíba, a voz de José Maranhão; o
Pará, a de Flexa Ribeiro.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO NA SESSÃO
DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE,
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª será atendido na forma regimental.
Quero cumprimentá-lo, Senador Arthur Virgílio,
a inteligência de V. Exª é maior do que a grandeza
do Amazonas. V. Exª, precisamente, usou cinco minutos.
Vamos prorrogar a sessão, porque o País ainda
quer ouvir o Senador José Maranhão, que fala como
Líder do PMDB.
Em seguida, teremos o Senador César Borges,
da Bahia, e o Senador Flexa Ribeiro, do Pará.
Com a palavra o Senador José Maranhão.
O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Empresa
Brasileira de Telégrafos – ECT, por conta das recentes
denúncias que motivaram a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito com o seu nome, vem
sofrendo um processo de desgaste em sua imagem
que preocupa a todos os seus valorosos e dedicados
funcionários.
Tenho certeza de que a ﬁgura do carteiro, em
particular, continua a despertar em todos nós o mais
absoluto respeito e admiração. Porém, embora incansável no cumprimento de seu ofício e zeloso na salvaguarda de nossa correspondência, o carteiro brasileiro
nem sempre vê reconhecida a importância da valorização de sua proﬁssão.
Exemplo disso foi o veto presidencial ao Projeto
de Lei da Câmara nº 6, de 2002, que estendia o direito de complementação da aposentadoria a todos os
empregados da ECT, sem exceção, que tenham sido
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integrados ou admitidos em seus quadros até 31 de
dezembro de 1976.
O postulado legal vetado, Srª e Srs. Senadores,
atendia a uma reivindicação das mais justas e antigas
da classe dos carteiros, que, após anos e anos de luta
e intensa mobilização, viu frustrada sua expectativa
de garantir uma aposentadoria mais digna para seus
representados.
São inúmeros os carteiros, Sr. Presidente, que
têm procurado não só a mim, mas também outros
membros do nosso Parlamento, para que nos posicionemos contra o arbítrio e a crueldade evidenciados
em tal veto, que revogou as esperanças de um futuro
mais tranqüilo para diversos funcionários, ativos ou
inativos, dos Correios.
O fato é que o PLC nº 6 acabava com uma situação absolutamente esdrúxula e conﬂitante: a discriminação insidiosa entre funcionários de uma mesma
instituição que a atual legislação perpetua, diferenciando-os conforme o regime jurídico de sua admissão.
Ora, Sr. Presidente, se todos são funcionários
dos Correios, se desempenham as mesmas funções
e tarefas, não há sentido algum, do ponto de vista de
isonomia constitucional, em conceder o direito à complementação a alguns e negá-lo aos demais!
Não se trata aqui – é bom que ﬁque bastante claro – de estender privilégios ou regalias, no sentido de
atender demandas corporativas. O que defendemos,
e a justiﬁcativa do PLC nº 6, de 2002, deixa bastante
nítida tal situação, é o ﬁm da discriminação e da falta
de isonomia entre trabalhadores de uma mesma instituição.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero declarar aqui o meu irrestrito apoio, assim como
já o ﬁzeram outros membros desta Casa, a essa justa
e legítima causa defendida pelos carteiros do nosso
País.
Este Parlamento tem que derrubar o veto presidencial ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2002,
sob pena de consagrarmos o vilipêndio aos direitos
de signiﬁcativa parcela dos funcionários da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.
Sr. Presidente, antes de encerrar, pediria vênia a V. Exª, zeloso cumpridor do Regimento, para
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que pudesse permanecer mais um minuto na Tribuna para pedir que os Anais desta Casa registrem um
fato auspicioso anunciado hoje no Jornal do Brasil
e na Gazeta Mercantil: o meu Estado, a Paraíba, se
insere agora no clube dos produtores de petróleo, a
OPEP brasileira.
Nas várzeas de Souza, na região do Rio do Peixe, segundo informações da Agência Nacional de Petróleo, existe uma bacia petrolífera em qualidade igual
às melhores do mundo, petróleo ﬁno, que vai nos garantir uma posição de destaque na produção do ouro
negro, o petróleo.
Há uma previsão, pelos primeiros estudos realizados e conﬁrmados,...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – ...de
que essa bacia petrolífera poderá produzir 15 milhões
de barris de petróleo da melhor qualidade por dia. Esse
evento foi tão importante para o nosso Estado, sobretudo para a região de Souza, que no passado foi a
maior produtora de algodão de ﬁbra longa do Nordeste
brasileiro e que, de repente, com o advento da praga
do bicudo e, depois, com outros fatores impeditivos do
resgate dessa cultura, encontrava-se em verdadeiro desespero para encontrar uma cultura substitutiva capaz
de sustentar a economia de milhares de agricultores
residentes naquela região, impedidos de trabalhar e
de produzir. O petróleo é uma esperança nova para o
povo do Vale do Rio do Peixe na Paraíba.
Como se fosse pouco o que signiﬁca essa alvissareira notícia, a Paraíba foi contemplada também com
uma bacia petrolífera em mar que se estende por 7,6
quilômetros e que poderá também produzir petróleo
da melhor qualidade.
Sr. Presidente, para não tomar mais tempo desta
Casa, peço que faça inserir nos Anais da Casa a matéria publicada na Gazeta Mercantil de hoje, página
C3, e no Jornal do Brasil, página A17, que traz esse
auspicioso fato que é uma esperança para a Paraíba
e para todo o Nordeste brasileiro.
Muito obrigado a V. Exª.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ MARANHÃO EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª merece os nossos aplausos pela síntese e por
ter homenageado o carteiro.
A solicitação de V. Exª será atendida na forma
regimental.
Senador Maranhão, nada melhor do que revivermos o maior dos poetas da América Latina, Pablo Neruda, que também foi Senador e vencedor do Prêmio
Nobel. O ﬁlme “O Poeta e o Carteiro” traduz a grandeza
desse proﬁssional.
V. Exª tratou também da riqueza da Paraíba. Há
o petróleo. Mas eu ﬁcaria com o ﬁlósofo Sófocles, que
disse que muitas são as maravilhas da natureza, mas
a mais maravilhosa é o ser humano. Eu não conheço
ser humano melhor que o homem e a mulher da Paraíba. Os maiores empresários que enriquecem o Piauí
são oriundos da Paraíba, cuja grandeza e inteligência
V. Exª representa.
O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Agradeço a V. Exª essa ode, embora curta, de louvor ao
espírito e à ﬁbra do povo paraibano.
A maior obra da natureza a que V. Exª se referiu com tanto lirismo, o homem, será muito mais feliz
se calçada pelos bens materiais que vão lhe oferecer
conforto e perspectiva de vida melhor. Agora, com o
petróleo, sem dúvida, isso vai acontecer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedo a palavra, pela ordem e pelo progresso, ao
Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminho à Mesa requerimento de informações endereçado
ao Sr. Ministro da Defesa, indagando detalhes da viagem espacial do astronauta Marcos César Pontes.
Pergunto o seguinte: por que a viagem, prevista
para outubro, foi antecipada para março deste ano? A
antecipação foi decidida por determinação do Governo do Brasil? Essa antecipação, de sete meses, não
comprometeria a integridade física do astronauta e a
própria missão cientíﬁca? O não cumprimento integral
das etapas preparatórias do astronauta não comprometeria sua saúde? A família do astronauta sabe dos
riscos que ele corre em função da sua não adequada
preparação? Se o astronauta brasileiro não aprendeu
a língua russa, como se comunicará com os tripulantes da nave e com a base em terra?
Digamos que passe mal. Como é que vai explicar
que está passando mal se não teve tempo de prepararse adequadamente e aprender a língua russa?
Brincadeira tem hora. Quero que o Ministro da
Defesa esclareça com seriedade ao que pergunto com
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a maior seriedade por tratar-se de uma vida humana
e de enorme valor para a ciência brasileira. Falo do
astronauta Marcos César Pontes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento
Interno.
Concedo a palavra ao líder da Bahia, Senador
César Borges. Feliz da Bahia que possui um César.
Roma teve doze Césares, mas nenhum é comparado
a César Borges. Nenhum fez uma indústria automobilística. Só César Borges deu ao Nordeste a indústria
automobilística Ford.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, nobre Senador Mão Santa. Mas não me
comparece com nenhum dos Césares. Preﬁro ser
comparado com V. Exª. Governamos o nosso Estado
na mesma época. Sei da brilhante administração que
V. Exª fez no Piauí.
Na Bahia nós nos esforçarmos para criar as condições necessárias para que o nosso Estado se desenvolvesse. Hoje podemos colher o que, naquele momento,
acreditamos que era o melhor para o Estado. Fizemos
um processo de industrialização, dando seguimento
aos Governos anteriores, do Senador Antonio Carlos
Magalhães, do Senador e hoje Governador novamente
Paulo Souto. E a Bahia hoje cresce a índices que são
o dobro dos índices nacionais. Nosso PIB cresceu, nos
últimos dois anos, 12%. Quando atraímos a indústria
automobilística para a Bahia, projetamos que podíamos dobrar o Produto Interno Bruto da Bahia em dez
anos, e tenho certeza que vamos conseguir isso. A
Bahia é a sexta maior economia do País, representa
50% das exportações do Nordeste brasileiro e, sem
sombra de dúvida, hoje, estamos gerando muitos postos de trabalho e reduzindo a taxa de desemprego. Ou
seja, estamos indo em direção contrária à do Governo
Federal, que não está atendendo à necessidade do
País de crescer.
Quero dizer ao Senador José Maranhão, que já se
retirou, que o parabenizo se houver realmente petróleo
na Paraíba. Mas lamento quando a esperança passa a
ser o petróleo e deixa de ser a agricultura, porque temos
uma extensão territorial que, apesar da modernização
das nossas economias no Nordeste brasileiro (Bahia,
Sergipe, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte
e Pernambuco), nós necessitamos da agricultura, Sr.
Presidente – sabe disso V. Exª. O Produto Interno Bruto
da Bahia conta com uma contribuição de apenas 12%
da agricultura – 12% apenas! –, para uma economia
já modernizada, baseada nos serviços, que contribui
com 52%. O restante é do setor industrial.
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No entanto, é na agricultura que empregamos
38% da mão-de-obra disponível em nosso Estado.
Aí está a base do meu discurso, Sr. Presidente.
O Governo Federal não está interessado em atender
às necessidades do produtor rural, que, no Nordeste
brasileiro, tem sofrido e sofre com as adversidades
climáticas, com as secas...
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me
um aparte, nobre Senador César Borges?
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Com muita
satisfação, Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Eu não posso
perder este momento do seu pronunciamento para me
associar às palavras iniciais do Senador Mão Santa,
quando saudava a Bahia por ter um César que valia
mais que os doze Césares romanos. É verdadeiro isso,
porque V. Exª, de forma sincera e modesta, não disse
– mas é bom que o Brasil não tenha memória curta
– que a fábrica que V. Exª, tão bem e tão oportunamente, levou para a Bahia foi rejeitada pelo Governo
do PT do Rio Grande do Sul. É bom que os gaúchos
possam relembrar que essa fábrica deveria estar lá,
mas, como ela foi rejeitada pelo Governo do PT de
então, V. Exª, oportunamente, a levou para a sua querida Bahia. Parabéns pelo Governo que V. Exª fez e
aos Governos anteriores, pois, como V. Exª disse,
também é importante dar reconhecimento aos que o
antecederam, porque nada foi feito no dia de ontem ou
no dia de hoje. Então, é preciso também que se faça
o reconhecimento. O Governo agora mesmo propôs
R$160 milhões em publicidade só para o Gabinete do
Presidente. Consta do orçamento. Entretanto, a média
dos últimos três anos, Senador César Borges, era de
R$70 milhões. O Governo mais do que dobrou. Para
quê? Para poder dizer que foi ele o responsável pela
auto-suﬁciência do petróleo, embora isso já tenha sido
desmontado pela imprensa, pois, só para começar a
produzir, um poço de petróleo leva cinco anos. Congratulo-me com V. Exª pelo orgulho que tem de dizer
que a Bahia vai duplicar o PIB em dez anos, em virtude
das iniciativas tomadas por V. Exª. Com muito orgulho
também, revelo ao povo brasileiro que o Pará, lá no
norte, lá na esquecida Amazônia, teve o PIB triplicado
em 11 anos. Parabéns a V. Exª!
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro. Incorporo seu aparte ao
meu pronunciamento, dizendo que efetivamente foi
um equívoco do Governo do PT no Rio Grande do
Sul permitir que a Ford fosse para a Bahia. Seremos
eternamente gratos a esse erro do ex-Ministro Olívio
Dutra, que não teve a percepção da dimensão dessa
indústria, a qual já está em plena maturidade muito antes do tempo previsto. A Bahia, hoje, produz 10% dos
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automóveis fabricados no Brasil. No ano passado, a
indústria automobilística brasileira teve uma produção
recorde. Produziu 2,5 milhões de veículos, dos quais
260 mil veículos só na Bahia, mediante um projeto implantado há menos de cinco anos. Inauguramos essa
fábrica em 2002.
Sr. Presidente, gostaria também de falar sobre a
agricultura, que, lamentavelmente, no Nordeste, vive
sempre sofrendo as condições climáticas adversas
que levam à frustração de safras.
Seria o momento de o Governo considerar o
Nordeste uma região diferenciada e criar ali linhas
de crédito realmente suportáveis para as condições
especíﬁcas daquela região. Mas, em lugar disso, Srs.
Senadores, prefere o Governo Federal criar programas
assistencialistas como o Bolsa Família. Isso seria até
aceito no momento de uma crise muito grande, severa,
mas o que poderá dar perpetuidade e sustentabilidade à economia nordestina é incentivar a agricultura,
manter o homem no campo. Trinta e oito por cento da
nossa população trabalha e vive no campo. Lamentavelmente, a situação hoje é de total inadimplência
dos créditos agrícolas. Total inadimplência! Como enfrentar isso?
O Congresso cumpre seu papel. Aprovei nesta
Casa o Projeto de Lei do Senado nº 517, que foi para
Câmara dos Deputados. Sofremos aqui todo tipo de
resistência, de procrastinação, de protelação. O projeto
está hoje na Câmara sem nenhum compromisso do Governo de aprová-lo. Enquanto isso, os Srs. Deputados
que constituem a Bancada nordestina aprovaram um
projeto que leva no Senado o número 142 e que era
nº 4.514/2004 na Câmara dos Deputados. Ele chega
agora à Comissão de Assuntos Econômicos, durante a convocação extraordinária, para se tentar uma
aprovação rápida. O Relator é o Senador Fernando
Bezerra, homem do Rio Grande do Norte. Acredito
na sua boa vontade, na sua intenção, na sua boa-fé.
No entanto, o Governo pediu um prazo para negociar
esse projeto.
Fui ontem a Ministro Palocci, junto com o Senador Fernando Bezerra e o Senador Sérgio Guerra, e
abrimos um canal de negociação. Esse projeto podia
ter sido votado ontem, mas não foi. Deixamos para a
próxima terça-feira a abertura desse canal de negociação. Mas vejam bem, Srs. Senadores, agora recebo a
notícia de que os técnicos da Câmara dos Deputados,
do Senado e da Confederação Nacional de Agricultura
estiveram com os técnicos do Ministério da Fazenda,
que não abriram nenhuma perspectiva. Praticamente
querem uma negociação que levará a uma frustração
maior ainda dos produtores do Nordeste. Isso é total-
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mente inaceitável para os políticos, os representantes
e principalmente os produtores da região.
Por isso, Sr. Presidente, quero, neste momento,
dar esta notícia. O Ministério da Fazenda, com seus
técnicos, apesar de terem participado dessa reunião
o Líder do Governo, Senador Aloizio Mercadante, o
Ministro da Fazenda, o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, está mais uma vez abusando da
paciência do povo nordestino. Estão procrastinando
essa aprovação!
Por isso, Sr. Presidente, na terça-feira – e V. Exª
está em muito boa hora na Presidência da Casa, como
bom nordestino –, quero que possamos aqui, acima
de questões político-partidárias, mas por uma razão
essencialmente de sensibilidade...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Informo a V. Exª que prorroguei o seu tempo. Dez
pela nota do governo de V. Exª e dez pelo pronunciamento.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – ...de solidariedade, de irmandade neste momento com o povo
nordestino e com os produtores, para que possamos,
na terça-feira, aprovar o projeto como veio da Câmara
dos Deputados na íntegra e não nos sujeitar à ameaça do Governo Federal, que diz que o Presidente vetará alegando que o projeto está procurando atender
os grandes produtores, o que é uma inverdade. Essa
é apenas uma tentativa de mistiﬁcar todo o discurso,
porque o projeto procura atender essencialmente o
produtor que teve diﬁculdades na sua safra, que teve
frustradas as suas expectativas de ganhos econômicos
e que não pode agora arcar com juros escorchantes
praticados, às vezes, com recursos como o do Fundo Constitucional do Nordeste, que deveriam estar ali
para apoiar a população mas que, infelizmente, foram
mixados com recursos do Fat e do BNDES. Portanto,
são impagáveis Sr. Presidente.
Estamos neste momento alertando que, na próxima terça-feira, teremos que fazer um esforço nesta
Casa acima de partidos políticos e de regiões do País,
para que todo o Brasil possa aprovar o Projeto de Lei
nº 142, oriundo da Câmara dos Deputados, que vem
propor toda uma renegociação que permitirá à agricultura do Nordeste sobreviver e continuar uma expectativa de geração de emprego e renda para a região.
Fora disso, Sr. Presidente, será um desastre completo
para todo o Nordeste brasileiro.
Esse é o alerta que queríamos fazer neste momento, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª usou exatamente 12 minutos, em respeito aos
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12 Césares de Roma. V. Exª fez como Júlio César, que,
ao atravessar o Rubicão, disse: “alea jacta est”. V. Exª
disse que a sorte está lançada quando implantou no
Nordeste a indústria automobilística.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminho à Mesa um pronunciamento curto, discutindo essa coisa extravagante que são os R$300 mil
gastos em construção de bares e outras que tais no
chamado Aerolula. Mais ainda, o fato de o Presidente
ter nomeado 5 mil cargos comissionados para dar a
petistas derrotados nas eleições, enxovalhando a máquina pública. E mais ainda esta coisa grave: a retirada
recente do nome do Sr. José Ricardo R. dos Santos,
indicado para o cargo de Diretor da Antaq – Agência
Nacional de Transportes Aquaviários. Eles retiraram
porque descobriram que esse cidadão era diretor de
uma empresa que prestava serviços para o setor. Pela
lei das agências, ele nunca poderia estar indicado.
Portanto, descobriram tardiamente, pela incompetência do Palácio, pela incompetência deste Governo, e
retiraram de tramitação, pagando um mico terrível, um
vexame muito grande.
Encaminho o documento à Mesa, Sr. Presidente,
para publicação.
FALTA O DOCUMENTO REFERIDO
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Recebemos a comunicação e atenderemos à divulgação solicitada.
Concedemos a palavra ao Orador do Estado do
Pará Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje dar uma notícia alvissareira aos meus
conterrâneos do Pará e da Amazônia. Com o intuito de
promover uma revolução na questão do reﬂorestamento
de áreas degradadas na Amazônia e, evidentemente,
no Pará , o Governador do meu querido Estado do
Pará, Simão Jatene, apresentou proposta de decreto
que regulamenta a Lei Estadual de Floresta, prevendo
recuperação de áreas degradas e recomposição de
reserva legal, usando o incentivo ao reﬂorestamento
para diversas atividades produtivas sustentáveis.
A recuperação será feita por povoamento ﬂorestal ou agroﬂorestal para ﬁns energéticos, madeireiros,
frutíferos, industriais e outros, e a colheita na forma
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de manejo da área plantada seguirá determinados
critérios.
Esse decreto foi um dos documentos apresentados no encerramento do seminário “Normatização de
Florestas Plantadas”, realizado no Parque de Exposições do Município de Paragominas, no sudeste do Estado, nos dias 27 e 28 de janeiro próximo passado.
Os participantes do evento conheceram também
outro instrumento, Senador Gilvam Borges, voltado à
regularização de ﬂorestamento e reﬂorestamento do
Estado: a proposta de portaria do Ibama, que disciplina o Programa de Reﬂorestamento e Recuperação de
Área de Reserva Legal.
Do seminário de Paragominas saiu uma carta,
Senador Mão Santa, subscrita por mais de 40 entidades, Prefeituras, órgãos do Governo Federal, como o
Ibama e o Incra, órgãos do Governo estadual e dos
Governos municipais, Banco do Brasil e Basa, na qual
se explicava a necessidade de o Governo federal, estadual e municipal, instituições de ensino, sindicatos e
associações de classe, representantes da sociedade
civil organizada e todos que participaram do evento
estabelecerem critérios e mecanismos de incentivo à
recomposição e utilização da reserva legal através do
reﬂorestamento, uma das grandes vocações naturais
da nossa região.
A Carta também destacava a importância das
regras com o intuito de normatização das ﬂorestas
plantadas para que sejam mantidos os benefícios ambientais e sociais da atividade madeireira, protegendo
os remanescentes ﬂorestais e contendo o avanço do
desmatamento, fora a recuperação e proteção das
áreas de preservação permanente.
As propostas do decreto e da portaria são projetos que se somam, assim como o Projeto de Lei nº
110/2005, de minha autoria, aprovado no ano passado
no Senado e que se encontra tramitando na Câmara,
que modiﬁca o Código Florestal Brasileiro para permitir a reposição ﬂorestal e a recomposição da reserva
legal mediante o plantio de palmáceas e outras espécies em áreas alteradas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se os Governos vêm, com essas iniciativas, fazendo sua parte, a iniciativa privada também não ﬁca atrás. Um dos
exemplos, que quero aqui louvar, é o da Companhia
Vale do Rio Doce.
A Vale apresentou à Ministra do Meio Ambiente,
Marina Silva, projeto de recuperação de áreas e reﬂorestamento na região do Arco do Desmatamento, que
abrange áreas do Pará e do Maranhão.
Fruto de estudos realizados por mais de três
anos, o programa sugere mudanças na atual legislação ambiental, que estipula que apenas 20% da área
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já utilizada por diversas atividades econômicas sejam
revitalizadas.
Sr. Presidente Mão Santa, a sua inteligência e a
inteligência de todos os brasileiros não pode entender
esse Código Florestal que não permite a utilização, Senador Gilvam Borges e Senadora Heloísa Helena, das
áreas já alteradas. Temos, hoje, no Pará, 18 milhões
de hectares alterados. Não é preciso mais avançar na
ﬂoresta. Mas o Ministério do Meio Ambiente não altera o
Código Florestal, não permite a utilização dessas áreas
já alteradas, induzindo a penetração na ﬂoresta.
Espero que a Ministra Marina Silva atente e faça
com que o Ibama revise esse Código Florestal, para
que se possa utilizar essas áreas já alteradas e fazer
com que elas passem a ser produtoras de ﬂorestas.
O Presidente da Vale do Rio Doce, Roger Agnelli,
diz que é possível, evidentemente, regenerar essas
áreas já alteradas sem afetar o meio ambiente. A Ministra Marina Silva se mostrou bastante “receptiva” à
idéia apresentada pela Vale do Rio Doce.
Torço, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para
que o somatório de esforços da iniciativa privada, do
Governo Federal e do Governo do Pará resulte em mais
projetos de reﬂorestamento no Pará e, evidentemente,
na Amazônia, garantindo mais emprego e renda para
milhares de brasileiros que tiram da ﬂoresta o sustento
de suas famílias.
E aí é importante, Senador Mão Santa, dizer a
V. Exª que o Pará vai dar um exemplo ao mundo. Nós
vamos verticalizar a nossa vocação mineral produzindo o “aço verde”, aquele aço que vai utilizar apenas o
carvão de ﬂorestas plantadas.
Ao encerrar, Presidente Mão Santa, quero fazer
aqui um registro que iria fazer por ocasião da sessão
especial que homenageou a TV Senado. Não o ﬁz porque tive de ir à Comissão Mista de Orçamento, pois
estavam em votação os últimos relatórios setoriais.
Então, quero, neste momento, fazer um registro
parabenizando a Direção e o quadro funcional da TV
Senado, bem como o Presidente José Sarney, que a
implantou. Hoje, ela é talvez o instrumento de maior
importância para a democracia do nosso País, porque
leva a todos os lares brasileiros, pela imagem e pelo
som, aquilo que acontece aqui no Parlamento brasileiro,
os trabalhos desenvolvidos pelos Senadores na sua íntegra, sem cortes, sem edições, mostrando os debates
e as resoluções que são tomadas aqui no Parlamento.
E agora, para melhorar ainda mais a produção da TV
Senado e mostrar o trabalho dos Senadores, há, no
cafezinho do Senado, técnicos e jornalistas da TV para
darem espaço às Senadoras e aos Senadores.
Parabenizo também o Senador Renan Calheiros.
S. Exª, hoje, ao abrir a sessão, deu uma notícia aus-
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piciosa a todos os brasileiros: a partir deste ano, por
iniciativa da sua gestão à frente do Senado Federal,
a TV Senado se transformará em uma TV aberta, que
todos os brasileiros e brasileiras poderão acessar sem
a necessidade de uma TV a cabo ou de antena parabólica. Isso acontecerá, inicialmente, ao longo deste
ano, em 12 capitais, incluindo a nossa querida Belém,
capital do Estado do Pará.
Muito obrigado pela generosidade que V. Exª
sempre tem com os oradores desta tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Convidamos a usar da palavra o Senador Gilvam
Borges, do PMDB do Estado do Amapá.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Parlamento brasileiro,
ao qual tenho orgulho de pertencer, está na iminência de
corrigir uma distorção histórica que se agrava dia após
dia: a aposentadoria compulsória do servidor público
aos 70 anos de idade. Sim, o problema se agrava cada
vez mais, pois, com o aumento persistente da expectativa de vida dos brasileiros, os servidores, mesmo que
não queiram, são obrigados a se aposentar no auge
da produção funcional e intelectual.
Abordo, de passagem, este tema, pois considero que o Supremo Tribunal Federal e o Brasil foram
privados de usufruir a continuidade do trabalho do
Ministro Carlos Velloso, jurista de renome e pessoa
do mais alto quilate, obrigado a se aposentar compulsoriamente por ter atingido a idade limite de 70 anos.
Sem sombra de dúvida, o Poder Judiciário perdeu um
dos seus melhores integrantes.
Conforta-me e, tenho certeza, aos membros do
STF e a todo o povo brasileiro a indicação pelo Presidente Lula de um jurista à altura para substituir o
Ministro Carlos Velloso: o Desembargador Enrique. A
indicação de Enrique, respaldada em sua riquíssima
biograﬁa e em sua renomada competência, serviu ainda para calar os rumores de que o Presidente indicaria
um político para o cargo, fato que era criticado antes
mesmo de acontecer.
A extensa biograﬁa de Enrique não deixa dúvidas
sobre o acerto de sua escolha para uma cadeira da
mais alta Corte nacional. Acredito que, diante de sua
biograﬁa e com o respaldo da recomendação de seu
nome, feita pelo Ministro Thomaz Bastos, o Presidente
Lula não tenha tido mais dúvidas para ungi-lo como o
mais novo membro do STF.
Hoje, o Senado Federal, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, fez a sabatina e já deu o
indicativo e a homologação de seu nome.
Com todo o respeito que merecem todos os demais candidatos, a história biográﬁca, acadêmica e

Sexta-feira

10

67

03839

proﬁssional do Desembargador não deixou margem
de escolha ao Presidente da República.
Em 1971, graduou-se em Ciências Políticas e
Sociais na Fundação Escola de Sociologia e Política
de São Paulo. Logo depois, em 1973, viria a graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
Em 1980, tornou-se mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Sempre ansioso pelo aprimoramento proﬁssional, obteve, no ano seguinte, o grau
de mestre em Relações Internacionais pela Fletcher
School of Law and Diplomacy da Tufts University, nos
Estados Unidos da América. O tema do seu mestrado
já demonstrava a grandeza de seu caráter: “Proteção
Internacional aos Direitos Humanos”.
Logo em seguida, no ano de 1982, tornou-se doutor em Direito pela mesma Universidade de São Paulo,
da qual se tornaria livre docente. A nobreza do mister de
professor jamais abandonaria. Começou como docente
voluntário e hoje é professor titular, cargo alcançado
por meio de concurso público de provas e títulos.
Foi Conselheiro da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção de São Paulo, Diretor Jurídico da Associação Paulista dos Magistrados e Vice-Presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros.
Seu brilhantismo não ﬁcou restrito às instituições
nacionais. É sócio fundador da Comissão Internacional de Juristas – Seção Brasileira; sócio fundador do
Instituto de Estudos Jurídicos sobre o Mercosul e a
Integração Continental; sócio fundador e conselheiro
da Associação das Nações Unidas – Brasil.
Sua larga experiência como acadêmico e magistrado se traduz em diversas publicações de sua autoria, mais de 25 títulos, entre livros e artigos. Tamanha
fecundidade intelectual fez com que o desembargador
e professor obtivesse enorme reconhecimento, tanto
no meio acadêmico quanto no meio jurídico.
As qualiﬁcações do Dr. Lewandowski não deixam
qualquer dúvida a respeito de sua indicação à Suprema Corte. Acertou o Ministro Márcio Thomaz Bastos
ao avalizar seu nome. Acertou o Presidente Lula ao
fazer tão perfeita indicação. E, tenho plena certeza, já
começa a acertar o Senado Federal, hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ao aprovar
a sua nomeação.
Parabéns ao Ministro Lewandowski. Que sua trajetória no STF seja tão brilhante quanto sua biograﬁa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encerro
esta semana agradecendo a todos os colegas do Senado Federal.
Recebi, nesta semana, o Prefeito da Capital, João
Henrique, e o Prefeito de Santana. Recebi os Deputados
Federais em meu Gabinete. Várias vezes, apresentei
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destaques na Comissão Mista de Orçamento. Recebi
uma delegação de líderes do grande Município de Laranjal do Jari – Mendes Serrão, Jorge Serrão, a Bia, a
Vereadora Odete – e outras lideranças do Estado do
Amapá, com notícias alvissareiras, promissoras.
Esta semana, o Senado Federal aprovou um
empréstimo de US$4,8 milhões para projetos sociais
e de interesse do Estado do Amapá.
Portanto, agradeço ao Presidente e a todos os
Senadores, desejando ao povo brasileiro uma boa
noite.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 154, DE 2006
Senhor Presidente,
Na forma do disposto no art. 76, § 1°, do Regimento Interno, requeremos prorrogação, por sessenta dias, do prazo para conclusão dos trabalhos da
Comissão Especial destinada a apresentar projeto
de resolução de Reforma do Regimento Interno do
Senado Federal.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006.

REQUERIMENTO Nº 155, DE 2006
Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para
integrar grupo de trabalho a ser constituído para deﬁnir preparativos do V Fórum dos Parlamentos dos
Países de Língua Portuguesa, a realizar-se nos dias
4 e 5 de abril de 2006, em Luanda, capital da República de Angola, 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.
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Comunico, por oportuno, que estarei ausente do
País no período de 1º a 5 de abril.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. Senador Marcelo Crivella
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Em votação os Requerimentos nºs 154 e 155, de 2006,
dos Senadores Marco Maciel e Marcelo Crivella.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 156, de 2006
Requer informações ao Ministro da
Defesa acerca dos riscos a que se submete
o astronauta brasileiro Marcos César Pontes, que vai participar da viagem espacial
russa em março de 2006.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º da
Constituição Federal, e considerando a competência
ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solicitadas, ao Excelentíssimo senhor Ministro da Defesa,
informações acerca da participação do astronauta brasileiro Marcos César Pontes na viagem espacial russa:
1. Por que a viagem, prevista pan outubro, foi
antecipada para março de 2006?
2. A antecipação foi decidida por determinação
do Governo do Brasil?
3. Essa antecipação, de sete meses, não compromete a integridade física do astronauta e a missão
cientíﬁca?
4. O não-cumprimento integral das etapas preparatórias do astronauta não comprometeria sua saúde?
5. A família do astronauta sabe dos riscos que
o astronauta corre em função da sua não adequada
preparação?
6. Se o astronauta brasileiro não conseguiu aprender a língua russa, como ele se comunicará com os
tripulantes da nave e com a base em terra?
Justiﬁcação
O noticiário da Folha de S.Paulo, edição de 9 de
fevereiro de 2006, informa que foi antecipada em sete
meses a viagem da nave russa, da qual participará o
astronauta brasileiro. O objetivo da missão e realizar
experimentos cientíﬁcos, um dos quais, por sinal, já
foi cancelado pela impossibilidade de adequação aos
requisitos ao complexo orbital internacional. Tais informações são preocupantes. Por exemplo, o astronauta
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deveria fazer treinamento de sobrevivência na neve de
três dias, foi reduzido para um. Diante da possibilidade de risco de morte e de comprometimento do principal objetivo da missão, tudo para atender, segundo
o jornal, ao calendário eleitoral, ou mais claramente
a campanha da reeleição de Lula. A primeira teleconferência ao vivo do astronauta sem com o Presidente
brasileiro. E outubro seria tarde demais.
Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2006. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Encerramos esta sessão de 9 de fevereiro de 2006,
que se iniciou às 14 horas, com a presença de 70 Senadores da República. O Horário do Expediente foi
destinado a homenagear a memória de Dorothy Stang,
morta no dia 12 de fevereiro de 2005, e a TV Senado,
que faz dez anos.
Minhas palavras são de homenagem e respeito
aos que fazem a TV Senado, sem dúvida alguma, um
órgão de comunicação que leva a todos os brasileiros
a verdade. E um órgão de comunicação vale pela verdade que diz. A todos que fazem a TV Senado a nossa
gratidão do povo do Brasil e os aplausos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os Srs. Senadores Valmir Amaral, Arthur Virgílio,
Sérgio Guerra, Leonel Pavan, Juvêncio da Fonseca,
Alvaro Dias, Flexa Ribeiro, Antero Paes de Barros, João
Batista Motta Reginaldo Duarte enviaram discursos à
Mesa, que serão publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. VALMIR AMARAL (PTB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, transcorreu em 5 de fevereiro, o Dia do
Datiloscopista, instituído em 1963, pelo Decreto nº
52.871, como justa homenagem a uma categoria que
presta serviços relevantes na atividade de identiﬁcação
das pessoas para ﬁns civis ou criminais.
A datiloscopia, de fato, tornou-se um instrumento
indispensável para a vida social em qualquer parte do
mundo, pela facilidade e pela segurança que proporciona na identiﬁcação dos indivíduos. Até então, as
pessoas eram identiﬁcadas com base na descrição
de suas características físicas, o que, evidentemente,
não conferia qualquer precisão no seu reconhecimento. Com o surgimento da papiloscopia – ciência que
trata da identiﬁcação humana por meio das saliências
exteriores da pele – e, especialmente, da datiloscopia
– que consiste na identiﬁcação por meio das impressões digitais –, os métodos até então utilizados passaram a ter importância secundária. Entretanto, para
que esse processo funcione bem e com a segurança
desejada, os datiloscopistas utilizam tecnologias so-
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ﬁsticadas, o que ressalta a importância desses peritos
nas sociedades modernas.
A necessidade de identiﬁcação das pessoas remonta aos primórdios da aventura humana, e as origens da datiloscopia, para alguns autores, recuam ao
período pré-histórico, quando o homem primitivo marcava as paredes das cavernas com seus desenhos e
as marcas de suas mãos.
Na Dinastia de Tang, na China, por volta do ano
650 da Era Cristã, a impressão digital era utilizada para
autenticar documentos. O Código de Yng-Hwui determinava, então, que nos casos de divórcio o marido
entregasse à mulher um documento com sua impressão digital. Na Índia, por volta do ano 800, os analfabetos legalizavam seus documentos também com a
impressão digital. O ano de 1664 seria decisivo para
o desenvolvimento da datiloscopia, com a publicação
de um trabalho do médico italiano Marcelo Malpighi,
intitulado “Epístola sobre o Órgão do Tato”. Nas décadas e nos séculos seguintes, os estudos sobre as
marcas digitais foram evoluindo, enquanto surgia um
outro processo de identiﬁcação, a fotograﬁa, que começou a ser empregada nas investigações criminais
a partir de 1840.
O chamado Sistema Antropométrico, lançado
em Paris por Alfonse Bertillon, em 1882, foi o primeiro
método cientíﬁco de investigação, e era complementado com a fotograﬁa da pessoa identiﬁcada. A datiloscopia teve um salto de qualidade em 1888, quando o
inglês Francis Galton estabeleceu as bases cientíﬁcas
da impressão digital. Logo a seguir, o argentino Juan
Vucetich também aperfeiçoaria esse método de identiﬁcação, que ele chamaria de icnofalangometria. O
nome datiloscopia, constituído por elementos gregos
(da´ktylos, dedos) e (skopêin, examinar), foi proposto
pelo Dr. Francisco Latzina, em 1894, em artigo publicado no jornal La Nación, de Buenos Aires. A datiloscopia ganhou novo impulso com a adoção oﬁcial desse
sistema, em 1891, pela Scotland Yard.
Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, em
1902, toma conhecimento da datiloscopia. Devemos a
introdução desse método em nosso País ao Dr. José
Alves Félix Pacheco, jornalista e diretor do Gabinete
de Identiﬁcação do Distrito Federal, então com sede
no Rio de Janeiro. Ao assistir a uma palestra do já citado Juan Vucetich em Montevidéu, no ano anterior,
Félix Pacheco se entusiasmou com aquele que já se
conﬁgurava o mais eﬁciente e seguro método de identiﬁcação humana.
Com muita justiça, registre-se, o Instituto de Identiﬁcação da Polícia do Distrito Federal, em 1841, passaria a denominar-se Instituto Félix Pacheco e se
tornaria conhecido em todo o Brasil. No mesmo ano,
seria promulgado o Código de Processo Penal, com a
previsão da identiﬁcação datiloscópica dos indiciados
em inquéritos policiais.
A datiloscopia, como já lembramos, é uma das
áreas da papiloscopia, que abrange ainda: a quiroscopia
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(identiﬁcação das impressões palmares); a podoscopia
(identiﬁcação das impressões plantares); a poroscopia
(identiﬁcação dos poros); e a critascopia (identiﬁcação
das cristas papilares). Sem dúvida, a datiloscopia é a
mais difundida e utilizada dessas áreas, e sua eﬁciência se justiﬁca: ao longo do tempo, as características
das pessoas sofrem transformações, mas os desenhos
das palmas das mãos e das extremidades dos dedos,
desde o quarto mês de vida intra-uterina, não se alteram jamais, exceto em casos de putrefação do corpo.
Há casos de múmias com cinco mil anos cujas impressões digitais permaneceram praticamente intactas.
Outra razão, Senhor Presidente, para a popularidade
desse método, é sua segurança. Em seus estudos, o
já citado Francis Galton estimou que a possibilidade
de duas pessoas apresentarem impressões digitais
idênticas era de uma em 64 bilhões.
Embora esse sistema de identiﬁcação seja difundido em todo o mundo e tenha reconhecida eﬁciência,
sua utilização requer conhecimentos especializados e,
não raro, tecnologias avançadas. Para a melhor coleta
e identiﬁcação dos sinais nas mais variadas circunstâncias, o perito precisa utilizar um verdadeiro arsenal químico e dominar tecnologia de ponta. Em casos
mais complicados, precisa saber combinar os agentes
químicos ou físicos que reajam com as mais diversas
substâncias, como componentes orgânicos, citoplasmas e substâncias liberadas pela pele.
Para revelar impressões invisíveis, lança mão de
substâncias como decalcador de gelatina, ninidrina,
nitrato de prata, cianocrilato, corantes ﬂuorescentes,
ou de equipamentos como câmara de vaporização,
umidiﬁcador e câmara de vácuo. Os sistemas informatizados, que representam um verdadeiro arsenal
tecnológico, são capazes de processar até 200 mil
comparações por segundo. Todo esse trabalho, evidentemente, só pode ser realizado por proﬁssionais
de alta especialização, que são os datiloscopistas. Só
eles são capazes de proporcionar segurança na identiﬁcação das impressões digitais, cujo emprego, aliás,
não se restringe à esfera policial.
A datiloscopia, aliás, é utilizada no campo criminal, civil e até clínico. O uso na esfera policial é o mais
conhecido da população, mas não se pode esquecer
de que a datiloscopia é essencial na confecção de
documentos de identidade. Na esfera clínica, já se
mostra um importante instrumento para a detecção
de determinadas perturbações ou para o diagnóstico
de doenças.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço este registro do Dia do Datiloscopista, transcorrido dia 5, almejando para esses proﬁssionais muito
êxito no exercício dessa atividade tão importante e o
reconhecimento do seu trabalho por nossas autoridades e por toda a população brasileira.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) –
Lula, O Mau Governo Que Gasta Mal
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo
petista do Presidente Lula já é detentor de um novo
recorde: a dívida pública do País chegou a R$1 trilhão.
Trilhão, sim.
O normal e o bom senso recomendariam ao menos a contenção dos gastos públicos. Não é o que se
vê nesse Governo, a 319 dias do seu ﬁnal.
Ao contrário, prevalem, em lugar do normal, o
anormal, em lugar do bom senso, a farra dos gastos.
Como diz a revista Veja, “o Governo torra cada vez
mais.” A toda hora, uma novidade, ou a criação de dois,
três mil novos cargos ou a criação de mais 10 mil empregos na Transpetro, a subsidiária da Petrobrás para
a área de transporte. E por aí vai.
O bom senso a que me referi, e está na Veja,
indica que só há um caminho para o País sair do atoleiro: cortar gastos e, ao mesmo tempo, preservar investimentos. Lula não faz nada disso.
No Governo passado, o de Fernando Henrique
Cardoso, houve alguns avanços, como a privatização
de estatais, que, como agora no caso da Transpetro,
são um convite à gastança.
Aliás, ainda está na memória nacional, o Governo Lula iniciou seu desastrado mandato, ampliando
loucamente o número de Ministérios. Se alguém sair
por aí, indagando quantos são os Ministérios, pouca
gente vai acertar.
Agora, no ano eleitoral, em vez de enfrentar o
problema, Lula dá uma de bonzinho, pensando na reeleição. E parte para o desvario dos gastos públicos.
É claro, e ele sabe disso, se avançar muito a
corda arrebenta e aí o que faz o Presidente: aumenta
brutalmente a carga tributária, que subiu para 37% do
PIB. Daqui a pouco, pode chegar ao empate, cravando
ﬁrme nos 50%.
Pior de tudo é que Lula não enxuga a máquina,
entra no festival desbragado de gastança e os resultados ﬁcam lá embaixo.
Ontem, numa escola do interior do Paraná, segundo relato que me ﬁzeram, o professor de um Universidade pediu aos alunos que colocassem no papel
três, apenas três, realizações do atual Governo.
Segundo o relato, dos 25 alunos da classe, dois
conseguiram apontar uma única obra. Um disse ser a
reﬁnaria de Pernambuco. O outro, a operação tapaburacos.
Nenhuma nem outra saíram do papel. Houve muita
festa, corte de ﬁtas, mas de concreto, nem os buracos
foram tapados. A reﬁnaria é apenas projeto. O tapaburacos começou com o Presidente lá no começo da
BR-101, na Grande Natal. Era máquina à beça. Lula
foi, falou, prometeu e, uma semana depois, nem máquinas nem os soldados do Batalhão Rodoviário estavam por ali. A estrada está assim: dez ou vinte metros
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retocados, depois uma depressão, mais adiante outro
trechinho ajeitado e nada mais.
Volto à dívida do trilhão.
Se Lula fosse dado a leituras, o bom levantamento da Revista Veja poderia servir de manual. Como ele
nada lê, ﬁca tudo em brancas nuvens.
A matéria da revista mostra como ﬁzeram alguns
países para reduzir a dívida interna– Irlanda, Nova Zelândia, Espanha e Canadá.
Irlanda
Tinha uma dívida de 49,8% do PIB.
Reduziu-a para 33%.
Nova Zelândia
De 56,5% a dívida caiu para 26% do PIB
Canadá
Era de 52,8%
Reduziu-se para 22%
Espanha
De 47,6% caiu para 16% do PIB
Qual foi a receita, em todos esses países? Seriedade, vontade de trabalhar, determinação para bem
governar.
No Brasil, é uma lástima. O Governo Lula – não
sou a dizer, é a revista Veja – evita enfrentar problemas,
leva as reformas na ﬂauta e culpa os juros do Banco
Central, como óbice ao crescimento.
Sigo na leitura e começo com uma boa frase:
O Governo culpa o termômetro pela febre do
paciente.
E mais:
Em vez de tornar a máquina mais eﬁciente, o
Governo Lula prefere inchá-la ainda mais.
Só no ano passado, o Governo Federal contratou
11 novos funcionários.
No lugar de melhorar a rede do ensino básico,
Lula decidiu criar quatro novas universidades federais.
Esse fato foi saudado até por líderes petistas, inclusive neste Plenário.
A boa análise da revista segue e estabelece o
raciocínio de que se pode argumentar que o aumento dos gastos sociais, como os do Bolsa Família, seja
justiﬁcável. Mais difícil é compreender por que se torra
tanto dinheiro com itens menos essenciais.
E aí são citados exemplos de fazer chorar:
No ano passado, segundo a ONG Contas Abertas, o Governo Lula gastou mais dinheiro em fotocópias
(xerograﬁas) do que com investimentos feitos pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate à fome.
As cópias consumiram R$88,6 milhões; os projetos do Ministério levaram R$87,4 milhões.
Como se vê, o Governo Lula não é Social.
Seria o Governo Xerox?
Vamos a mais gastos:
Despesas com carros oﬁciais no Governo petista
do Presidente Lula: R$724 milhões
Nos três anos de Governo Lula, esses gastos
com automóveis circulando para cima e para baixo
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foram 81% maiores do que nos três últimos anos do
Governo Fernando Henrique.
Vale repetir:
Lula gastou quase o dobro das mesmas despesas
no Governo FHC: 81% a mais.
Diz a Veja, ainda no capítulo da gastança:
Quando o assunto é festa, Lula também
bate Fernando Henrique.
Lula gastou, nos três anos, R$22 milhões,
17% a mais que FHC.
Termino como termina a reportagem da revista:
O recorde de R$1 trilhão deveria soar como alarme
para que o Governo corte gastos.
Não é o que está acontecendo. Segundo conclui a Veja,
o Governo Lula gasta mal e cada vez mais.
E eu acrescento,
Lula gasta mal e continua sendo um
mau Governo.
Esse seria um bom slogan para deﬁnir o Governo Lula.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro assunto que eu gostaria de abordar é a respeito de uma
reportagem publicada no jornal Correio Braziliense desse último domingo publica excelente entrevista com a Ministra Ellen Gracie, do Supremo Tribunal
Federal.
Ellen vai assumir a Presidência da Corte em março próximo e será a primeira mulher a alçar o honroso
posto, mas, desde logo, na entrevista, ela observa que
vai preferir ser chamada de Presidente, que considera
mais leve do que o feminino Presidenta.
A matéria foi produzida por Dad Squarisi, a jornalista de apurado senso informativo e cultora da língua portuguesa.
Encantam o leitor a entrevistada e a entrevistadora. Num texto leve e ao mesmo tempo profundo,
Dad mostra aos leitores o perﬁl da magníﬁca jurista,
única mulher no STF.
Pela leitura, é fácil constatar o que já sabe quem
a conhece pessoalmente: Ellen consegue ser cordial
no trato pessoal, mas nunca deixar o interlocutor esquecer que está falando com uma Ministra da Suprema Corte brasileira.
Para que conste dos Anais do Senado da República, estou anexando a entrevista da Ministra a este
pronunciamento.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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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 “Assessor do presidente critica líderes do PT”, publicada no jornal O Estado
de S. Paulo de 6 de fevereiro de 2006.
Segundo a matéria, o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Marco Aurélio
Garcia, considera que “o PT perdeu o seu foco e passou a dar mais importância à montagem de uma má-
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quina partidária do que às políticas de governo que
implantaria”.
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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar
a matéria intitulada “A estatal Transpetro abre 10 mil
vagas em ano eleitoral”, publicada no jornal O Estado
de S. Paulo do dia 5 de fevereiro do corrente.
Em pleno ano eleitoral, a subsidiária da Petrobras,
a Transpetro (subsidiária para a área de transporte de
petróleo e derivados), promove o maior concurso público da sua história. São 10.012 vagas, das quais 1.537
para contratação imediata, que praticamente dobrariam
o quadro de funcionários da empresa se todos fossem
convocados de uma vez.
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A matéria cita declaração do deputado José Carlos Aleluia: “O governo está achando que vai resolver
o problema do desemprego criando cargos públicos”.
Por ﬁm, Sr. Presidente, requeiro que a referida
matéria passe a integrar esse pronunciamento, a ﬁm
de que conste dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN 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
comentar o artigo intitulado “Só falta inaugurar buraco
tapado”, de autoria do jornalista Villas-Bôas Corrêa,
publicado no Jornal do Brasil em sua edição de 1º
de fevereiro deste ano.
O artigo trata das discussões sobre a provável
candidatura do presidente Lula à reeleição. Para o autor, “todo mundo está nauseado de saber que Lula é,
sempre foi, candidato à reeleição, não pensa noutra
coisa e não cuida de outro assunto nas horas úteis do
seu dia de folgada rotina administrativa”.
Ainda segundo o jornalista, “As trombadas éticas,
o abuso da engenhoca administrativa, as inaugurações
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mais estapafúrdias, a ocupação do programa oﬁcial
de rádio Bom Dia, Eleitor pisam o gramado murcho
do ridículo. Mas, se agrada o povão e rende votos, o
resto que se dane”. E conclui: “Francamente, falta seriedade ao discurso e ao comportamento do presidente
em campanha”.
Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado
seja considerado 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. 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 “Sair para ﬁcar”, de
autoria da articulista Eliane Cantanhêde, publicado
no jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 07 de
fevereiro do corrente.
A reforma ministerial tem que ser feita até o ﬁnal de março para que os ministros que queiram se
candidatar possam sair. A grande questão é, o Palocci
ﬁca ou sai? A saída do Palocci da Fazenda pode até
interessar a Lula, mas interessa muito mais ao próprio
Palocci. Uma saída estratégica, no meio da reforma
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ministerial, seria uma saída por cima. Ao lado de vários ministros-candidatos e com a nobre missão de
cheﬁar a campanha da reeleição, sem sujar muito o
seu nome.
Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado
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 FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste
momento para registrar a matéria a matéria intitulada
“Ex-presidente disse à IstoÉ que ‘ética do PT é roubar’”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo em
sua edição de 7 de fevereiro do corrente.
A matéria trata da entrevista concedida pelo expresidente Fernando Henrique Cardoso à revista IstoÉ
na sua edição de 8 de fevereiro deste ano. Na entrevista, o ex-presidente fez duras críticas ao Partido dos
Trabalhadores e ao presidente Lula, mostrando que a
corrupção no atual governo é muito grave, pois tem
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organicidade e foi arquitetada, além de ter a chancela do PT.
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, Sr. Presidente!
Obrigado pela atenção!
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. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para
registrar a matéria publicada pela Folha de S.Paulo de
7 de fevereiro do corrente, intitulada “Leão Leão pagou
material da campanha de Lula, diz Buratti”.
A matéria destaca que “O Gaerco de Ribeirão
Preto (SP), grupo do Ministério Público Estadual especializado no combate ao crime organizado, iniciou
ontem nova investigação para apurar suposto crime
eleitoral praticado por dirigentes do PT na campanha
presidencial de 2002”.
Em novo depoimento à Polícia Civil e à Promotoria, o advogado Rogério Buratti, ex-vice-presidente do

FEVEREIRO 2006
2006

Fevereiro de

grupo Leão Leão, teria aﬁrmado que a empresa pagou
material para a campanha presidencial do PT. Porém,
não há registro da doação na Justiça Eleitoral, o que
pode conﬁgurar crime eleitoral.
Sr. presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo intitulado “Falhamos em 2005”, de
autoria do jornalista George Vidor, publicado em sua coluna no jornal O Globo de 6 de fevereiro deste ano.
Segundo o autor, “As contas públicas não foram bem em 2005 porque fecharam com um déﬁcit
de R$63,6 bilhões – equivalente a 3,3% do Produto
Interno Bruto. O rombo superou o de 2004 (R$47,1 bilhões ou 2,7% do PIB), apesar de o governo federal, os
estados, os municípios e as empresas estatais terem
economizado mais. É que a divida interna federal deu
um grande salto por causa dos juros altos”.
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Ainda segundo o jornalista, “a política de juros
altos é uma bomba de efeito retardado, porque troca
inﬂação por dívida. E se essa dívida não for controlada
a tempo, vai se transformar novamente em inﬂação, de
modo que todo o sacrifício pode se tornar inútil”.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
requerer que o referido artigo seja considerado como
parte integrante deste pronunciamento para que, assim,
passe a integrar os Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO BATISTA MOTTA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
comentar a matéria intitulada “A última do PT”, publicada pela revista Veja em sua edição de 8 de fevereiro
do corrente.
A matéria destaca que o PT desviou 400 mil reais
do Fundo Partidário, formado por recursos públicos,
para pagar dívida de empresa privada. A editora Brasil
Agora, que publicava um jornal com o mesmo nome,
sofreu uma ação trabalhista, perdeu mais de R$1 mi-
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lhão, fez um acordo, reduziu a dívida para R$400 000
e quem pagou foi o PT.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria citada seja
considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR REGINALDO DUARTE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 17 minutos.)
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(Às Comissões de Assuntos Econômicos
e de Agricultura e Reforma Agrária.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO DIA
6 DE FEVEREIRO, DE 2006, QUE ORA SE
REPUBLICA PARA FAZER CONSTAR DOCUMENTOS QUE A ELE SE REFEREM.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com muito respeito, concedo a palavra ao Senador
Alvaro Dias, que cedeu a palavra à Líder do PT, Senadora Ana Júlia Carepa, e agora cedeu a palavra ao
Senador Suplicy. Então, com o nosso respeito e a admiração do povo do Brasil, disponha da tribuna como
Líder do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder.
Com revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador
Mão Santa.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a defesa dos
direitos individuais deve encontrar espaço em todas
as tribunas. As fronteiras geográﬁcas não devem se
constituir em limite. Não importa onde esteja a afronta
aos direitos humanos. A afronta deve ser combatida,
os direitos humanos devem ser proclamados nas tribunas universais.
É por esta razão, Sr. Presidente, que trago ao
conhecimento desta Casa o teor de correspondência
que recebi no ﬁnal de dezembro subscrita por seis Senadores e onze Deputados da República do Paraguai,
integrantes do Partido Unión Nacional de Ciudadanos
Éticos, a Unace.
O assunto que levou os Senadores e Deputados
paraguaios a encaminharem a mencionada correspondência é concernente ao caso do perseguido e preso
político cidadão paraguaio Lino César Oviedo Silva, o
qual encontra-se recluso em um cárcere militar, sendo
impedido, entre outras limitações que lhe são arbitrariamente impostas, de usufruir os direitos fundamentais previstos na Convenção Americana de Direitos
Humanos e no Protocolo de Pactos Civis e Políticos,
aos quais o Paraguai, como signatário e membro da
Organização dos Estados Americanos, está adstrito à
sua ﬁel observância e devido cumprimento.
Nesse contexto, destacam os parlamentares paraguaios que Lino Oviedo está sendo tolhido no seu
próprio direito de liberdade individual, de livre expressão, de igualdade perante o ordenamento jurídico,
bem como vem sendo, sistematicamente, impedido de
usufruir de um juízo justo e do devido processo legal.
O itinerário da prisão de Lino Oviedo é marcado
por acontecimentos surreais, nos quais, invariavelmente, se evidencia uma trama urdida por setores do Exe-
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cutivo, com a conivência de determinadas instâncias
do Poder Judiciário daquele país.
O conluio para impedir que Oviedo possa voltar a
transitar pelas ruas e, por conseguinte, expressar suas
idéias e ideais registra passagens que caracterizam
o abandono e a inobservância plena de todo aparato
legal existente naquele país.
Para citar apenas uma das aberrações jurídicas
– permitam-me a expressão, pois somente esta traduz
em alguma medida a série e seqüência de decisões
que põem a pique todos os diplomas legais do país,
infringindo, inclusive, pactos celebrados no âmbito de
organizações multilaterais –, menciono a ação de inconstitucionalidade movida por Oviedo contra dispositivos do Código de Processo Penal Militar e de um
decreto do Poder Executivo, cujo trâmite é sumário e
deveria haver pronunciamento de sentença em, no máximo, 30 dias. Pasmem, Srs. Senadores: transcorreram
sete anos para que uma decisão fosse anunciada.
É evidente que o Sr. Lino Oviedo está sendo submetido a uma ﬂagrante violação de seus direitos de
ampla defesa, por intermédio de medidas protelatórias
de todos os matizes, as quais possuem um traço em
comum: a falta ostensiva de amparo legal.
O meu intuito, Sr. Presidente, em trazer à tribuna
do Senado esse caso e dar publicidade à correspondência assinada por integrantes do Senado paraguaio
é denunciar que, num país limítrofe e irmão, integrante
do Mercado Comum do Sul – Mercosul –, em pleno
século XXI, um cidadão nacional é submetido à privação arbitrária e ilegal de liberdade.
Os princípios basilares do Estado Democrático de Direito estão sendo visivelmente solapados e
não poderíamos ser indiferentes a esse denso relato
da lavra de Senadores e Deputados da República do
Paraguai.
Eu gostaria de fazer uma ressalva de suma importância: estou cônscio, Sr. Presidente, do preceito
constitucional de não-intervenção e não-ingerência
em assuntos internos, princípios que norteiam o Brasil
nas suas relações internacionais. Ademais, coexiste
no mesmo rol de princípios inamovíveis, escrito pelo
legislador Constituinte como paradigma da regência do
Brasil nas suas relações externas, a prevalência dos
direitos humanos, que nesse processo se encontra
explicitamente afrontada. É por essa razão que faço
referência à existência de um preso político no paísirmão, no Paraguai.
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Solicito, Sr. Presidente, anexar ao meu pronunciamento a íntegra da correspondência encaminhada
pelos Senadores e Deputados paraguaios. São seis
Senadores – Ramón Dominguez, Herminio Chena,
Enrique Quintana, Gustavo Mussi, José Bóbeda, Jorge Oviedo – e onze Deputados.
Com as mudanças sofridas no mundo, na segunda metade do século passado, tínhamos a impressão
de que a justiça e a preservação dos direitos humanos
fundamentais seriam valores e objetivos cuja busca
seria inabalável e de que a evolução dos povos e das
nações chegara a um ponto em que não se cogitaria
mais retrocesso nos países que houvessem estabelecido alicerces democráticos.
Não imaginava, Senador Mão Santa, que necessitasse, nesse momento, de visitar um preso político
– porque não é outra a condição de Lino Oviedo senão
essa –, depois de tantas lutas na América Latina pela
redemocratização de todos os países. Mas estamos
diante desse fato e dessa realidade. No ﬁnal do ano
passado, eu o visitei, num cárcere, como preso político.
É dessa forma que a população paraguaia o vê.
Nosso Judiciário já analisou os fatos que circundaram a saída de Lino Oviedo do Paraguai quando o
Supremo Tribunal Federal indeferiu o pedido de sua
extradição. Os Ministros de nossa Corte Suprema concluíram, em julgado repleto de referências históricas e
de lições de Direito Constitucional, que o General Lino
Oviedo fora condenado por um “tribunal de exceção”,
um órgão colegiado criado após determinado fato e
especiﬁcamente para sobre ele decidir, composto por
pessoas indicadas por quem buscava o afastamento
de Oviedo do cenário político.
A condenação de Lino Oviedo assim conduzida,
que o Supremo Tribunal brasileiro já disse viciada, perdura até os dias presentes.
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Muito embora haja todo um conjunto de novos
indícios e provas, inclusive testemunha de que houve
verdadeira farsa quanto à morte de Argaña, permanece
o cidadão Lino Oviedo encarcerado no Paraguai.
Contra esse estado de coisas foi apresentada
denúncia perante a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, em Washington.
Foram também empregados os expedientes processuais previstos na legislação paraguaia em busca
da revisão da condenação diante de novos e relevantes
argumentos. Nada aconteceu; nenhum pronunciamento
sobre os pedidos.
Pelos caminhos diplomáticos e institucionais que
o Parlamento utiliza por vezes para apurar ilícitos em
territórios estrangeiros há que se buscar também esclarecimentos sobre a preservação das garantias individuais que possam estar sendo privadas do homem
público Lino Oviedo.
Faço esta invocação, Sr. Presidente, na presença
de Lino César Oviedo, ﬁlho do político paraguaio, herdeiro de seus sonhos e esperanças. Aos dezoito anos,
ao lado de seu pai, vive a expectativa da justiça.
É por ele, por sua família, pelos cidadãos do paísirmão, eleitores ou não de Oviedo, e principalmente
pela democracia e pela justiça que faço este registro
e a convocação para que prestemos a atenção devida
aos fatos ocorridos no Paraguai.
Sr. Presidente, reitero o pedido para que insira
nos Anais da Casa a correspondência que recebi dos
Parlamentares paraguaios.
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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Ata da 40ª Sessão Não Deliberativa,
em 10 de fevereiro de 2006
5ª Sessão Legislativa Extraordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim e Mão Santa
(Inicia-se a sessão às 9 horas)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. PT – RS) – 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 DECRETO LEGISLATIVO
Nº 111, DE 2006
(Nº 1.917/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Trans Radiodifusão Ltda., para
explorar serviço da radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Itabuna,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.020, de 8 de outubro de 2002, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 26 de dezembro de 1999, a
permissão outorgada à Trans Radiodifusão Ltda., para
explorar, se direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora a freqüência modulada na cidade de
Itabuna, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data da sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.069, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações de permissões para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,

serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 618, de 24 de outubro de 2001
– Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social,
na cidade de Vila Velha – ES;
2 – Portaria nº 1.020, de 20 de junho de 2002 –
Rádio Terra FM Ltda., na cidade de Dourados – MS;
3 – Portaria nº 1.686, de 26 de agosto de 2002
– Sociedade Stereosul de Radiodifusão Ltda., na cidade de Volta Redonda – RJ;
4 – Portaria nº 1.687, de 26 de agosto de 2002
– Fundação Roberto Rabello de Comunicação Social,
na cidade de Nova Venécia – ES;
5 – Portaria nº 1.782, de 10 de setembro de 2002
– Sistema Jequié de Comunicação Ltda., na cidade
de Jequié – BA;
6 – Portaria nº 1.784, de 10 de setembro de
2002 – Rádio Divinópolis Ltda., na cidade de Divinópolis – MG;
7 – Portaria nº 1.837, de 12 de setembro de 2002
– Rádio Integração Cidade de Medianeira FM Ltda.,
na cidade de Medianeira – PR;
8 – Portaria nº 1.840, de 12 de setembro de 2002
– Rádio Santuário FM Ltda., na cidade de Santa Maria – RS;
9 – Portaria nº 1.899, de 20 de setembro de
2002 – Fundação Rádio FM Luz e Vida, na cidade de
Orleans – SC;
10 – Portaria nº 1.900, de 20 de setembro de
2002 – Metropolitana FM Ltda., na cidade de Caruaru – PE;
11 – Portaria nº 2.001, de 8 de outubro de 2002
– Brasília Comunicação Ltda., na cidade de Brasília
– DF;
12 – Portaria nº 2.015, de 8 de outubro de 2002
– Rádio FM de Icaraí Ltda., na cidade de Caucaia
– CE;
13 – Portaria nº 2.020, de 8 de outubro de 2002
– Trans Radiodifusão Ltda., na cidade de Itabuna –
BA;
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14 – Portaria nº 2.033, de 8 de outubro de 2002
– Rádio do Leste Paulista Ltda., na cidade de São João
da Boa Vista – SP; e
15 – Portaria nº 2.035, de 8 de outubro de 2002
– Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Sorocaba – SP.
Brasília, 9 de dezembro de 2002. – Marcos
Maciel.
MC Nº 1.430 EM
Brasília, 4 de novembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 2.020, de 8 de outubro de 2002,
pela qual renovei a permissão outorgada à Trans Radiodifusão Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, cuja
outorga, originariamente, foi deferida à Marset Radiodifusão Ltda., nos termos da Portaria MC nº 905, de
19 de dezembro de 1979, publicada no Diário Oﬁcial
da União em 26 subseqüente.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, 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
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ato, acompanhado do Processo nº 53640.000511/99,
que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 2.020, DE 8 DE OUTUBRO DE 2002
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
53640.000511/99, 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 26 de dezembro de 1999, a permissão outorgada à Trans Radiodifusão Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Itabuna, Estado
da Bahia, cuja outorga, originariamente, foi deferida
à Marset Radiodifusão Ltda., nos termos da Portaria
MC nº 905, de 19 de dezembro de 1979, publicada no
Diário Oﬁcial da União em 26 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 ria data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

108

04060

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

109

04061

110

04062

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

111

04063

112

04064

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

113

04065

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

114

04066

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 112, DE 2006
(Nº 1.920/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Carapebus Livre a executar serviço de radiodifusão comunitária
na, cidade de Carapebus, Estado do Rio
de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que me refere a
– Portaria nº 129, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a – Associação Comunitária Carapebus Livre a
executar, por 10 – (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de – radiodifusão comunitária na cidade
de Carapebus, Estado do – Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 261, 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:
1 – Portaria nº 79, de 14 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Piripiri
– ASCORAPI, no município de Piripiri – PI;
2 – Portaria nº 129, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária Carapebus Livre, no município de Carapebus – RJ;
3 – Portaria nº 141, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Barrochense Cultural Comunitária (ABACUC), no município de Barra do Rocha – BA;e
4 – Portaria nº 145, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária de Cedro, no município
Deputado Irapuan Pinheiro – CE.
Brasília, 5 de abril de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 117 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 Comunitária Carapebus Livre, no município de – Carapebus, Estado
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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 53770.002686/98, 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, – Eunicio Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 129, DE 16 DEFEVEREIRO 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 53770.002686/98 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 637 – 1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Carapebus Livre, com sede na Rua Salim Selem
Bechara, nº 144 – Centro, no município de Carapebus,
Estado do Rio de Janeiro, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade.
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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 22ºl1’20”S e
longitude em 41º39’38”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. – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO
Nº 113/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – Iniciais
Referência: Processo nº 53.770.002.686/98, protocolizado em 9 de novembro de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Carapebus Livre,
localidade de Carapebus, Estado do Rio de Janeiro.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Carapebus Livre,
inscrita no CNPJ sob o número 02.263.391/0001-62
no Estado do Rio de Janeiro, com sede na Rua Salim Selem Bechara, nº 144, Centro, cidade de Carapebus, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicaç6es, conforme requerimento datado de 3
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 22 de dezembro de 1998, que contempla a localidade 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.
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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 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 Salim Selem Bichara, nº 144,
Centro na cidade de Carapebus, Estado do Rio de Janeiro, de coordenadas geográﬁcas em 22º11’20”S de
latitude e 41º39’38”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 44 e 45, 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 inciso II da
Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração
estatutária, certidão cartorária comprovando o devido
registro da Ata de Fundação e do Estatuto Social da
entidade, cópia do CNPJ da requerente, declarações
referentes ao subitem 6.7, inciso VI da norma nº 2/98
juntando cópia do CNPJ das entidades que apoiaram
a iniciativa da requerente, declaração de que a entidade requerente não possui vínculos 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. 52 a 176).
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8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 145, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma nº 2/98, em especial
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme
observa-se nas folhas 147 e 148. 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 176 dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrado e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil 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;
• 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
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;
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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 Carapebus Livre;
• quadro diretivo
Presidente: Jorge Francisco do Nascimento;
Vice-Presidente: Neide Oliveira Porto Gavinho;
Secretário: Paulo Arlécio Couto;
Tesoureira: Ingrid Cordeiro dos Santos;
Diretor de Operações: Alceir Conrado Botelho Júnior;
Diretor Cultural: Marlin Jaqueline Pinto Borba
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Salim Selem Bechara, nº 144, Centro, cidade
de Carapebus, Estado do Rio de Janeiro.
• coordenadas geográﬁcas
22º11’20” de latitude e 41º39’38” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 147 e 148, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 145
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária Carapebus Livre, 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
53.770.002.686/98, de 9 de novembro de 1998.
Brasília, 30 de março de 2004. – Lídia Souza
El-Carab Moreira, Relatora da conclusão Jurídica
– Regina Aparecida Monteiro, Relatora da conclusão Técnica
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 113, DE 2006
(Nº 1.924/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Niteroiense de Arte, Cidadania e Comunicação Popgoiaba a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 83, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a Associação Niteroiense de Arte, Cidadania
e Comunicação Popgoiaba a executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Niterói, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 219, 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:
1 – Portaria nº 70, de 4 de fevereiro de 2005
– Associação Portinari Comunitária de Cultura, Lazer
e Comunicação de Brodowski, no município de Brodowski – SP;
2 – Portaria nº 74, de 4 de fevereiro de 2005
– Clube de Mães “Madre Madalena” da Comunidade
Senhor dos Passos – COMPASP, no município de Malacacheta -MG;
3 – Portaria nº 83, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Niteroiense de Arte, Cidadania e Comunicação Popgoiaba, no município de Niterói-RJ;
4 – Portaria nº 85, de 16 de fevereiro de 2005 – Associação Comunitária e Solidária de Comunicação Social
Sepé Tiaraju, no município de São Sepé – RS;
5 – Portaria nº 96, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de São Francisco de Sales, no município de São Francisco de Sales-MG;
6 – Portaria nº 98, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação da Rádio Comunitária “Voz do Povo”, no
município de Porto de Moz – PA;
7 – Portaria nº 108, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação de Moradores da Cohab Massangano
– Petrolina (PE), no município de Petrolina – PE;
8 – Portaria nº 109, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação de Integração Comunitária de São João
do Tigre, no município de São João do Tigre – PB; e
9 – Portaria nº 112, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Ibirapuã, no município de Ibirapuã – BA.
Brasília, 19 de abril de 2005 – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MC Nº 75 EM
Brasília, 11 de março 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 Niteroiense de Arte,
Cidadania e Comunicação Popgoiaba, no município
de Niterói, 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 53770.001035/02, 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, – Eunicio Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 83, 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 53779.001035/02 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 1875 – 1.08/2004, resolve:
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Art. 1º Outorgar autorização à Associação Niteroiense de Arte, Cidadania e Comunicação POPGOIABA, com sede na Rua Reverendo Armando Ferreira, nº
205, Largo da Batalha, no município de Niterói, 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 22º54’29”S e longitude em
43º04’00”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 sua publicação do ato de deliberação.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação – Eunício Oliveira.
RELATÓRIO
Nº 266/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – LC
Referência: Processo nº 53770001035/02 protocolizado
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Niteroiense de Arte, Cidadania e Comunicação PopGoiaba, município de Niterói,
Estado do Rio de Janeiro.
I – Introdução
1. A Associação Niteroiense de Arte, Cidadania e PopGoiaba inscrita no CNPJ sob o número
05.322.006/0001-07, no Estado do Rio de Janeiro,
com sede na Rua Reverendo Armando Ferreira, nº
205, município de Niterói, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 27 de setembro 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 03 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 – 29-8-2002 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 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 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 19-2-98, o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº
2.615, de 3-3-98 e Norma nº 02/98, de 6-8-98.
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 Universidade Federal Fluminense, Campus do Gragoatá, Bloco O, no município de
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, de coordenadas
geográﬁcas em 22º54’0”S de latitude e 43º08’04”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 43, 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. Ressalta-se que em relação ao item
15 do Roteiro de Análise de Instalação de Radcom
houve justiﬁcativa às ﬂs. 173.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas observou-se que a entidade teve seu processo Arquivado
em 27-2-03, a qual pediu reconsideração em 10-4-03
que não ti acatado, sendo assim, em 6-7-04 a associação apresentou novas coordenadas, e considerando a
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documentação que foi encaminhada pela requerente,
constataram-se pendências passíveis do cumprimento
das seguintes exigências: apresentação da documentação dentada no subitem 6.7 incisos II, III, IV, V, VIII da
Norma 02/98, comprovação de necessária alteração
estatutária, cópia do CNPJ e declaração do adereço
da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios
estabelecidos na legislação especíﬁca multou no saneamento dos autos e posterior seleção da Entidade,
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 82 a 176).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 165/166,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma 02/98, em
especial as exigências inscritas em seu item 6.11,
conforme observa-se nas folhas 172/173. 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, nela especiﬁcamente
no intervalo de folhas 01 a 176 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 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 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;
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 Niteroiense de Arte, Cidadania e Comunicação PopGoiaba,
• quadro diretivo
Presidente: Cláudio Augusto Salles Santos
Vice-presidente: André Luiz Santos Secretário Geral:
Lênin dos Santos Pires Tesoureiro: Paulo de Tarso
Ferreira Diretor Cultural: Renato de Luca
Diretor de Promoção: Jardel de Azevedo
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Reverendo Armando Ferreira, nº 205, Sala
202, município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
• coordenadas geográﬁcas
22º54’29” de latitude e 43º04’00” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. – 172/173, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” ﬂs. 165/166
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Niteroiense de
Arte, Cidadania e Comunicação PopGoiaba, 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 53770001035/02 de 30 de
setembro de 2002.
Brasília, 30 de novembro de 2004. – Luciana
Coelho, RelatorA da conclusão Jurídica, Chefe de
Serviço/SSR; Regina Aparecida Monteiro, Relatora
da conclusão Técnica, Chefe de Serviço/SSR.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2006
(Nº 1927/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a – Associação Comunitária dos Amigos de Jesus
– ACAJE a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Unaí, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n 665, de 9 de dezembro de 2003, alterada pela
de nº 156, de 16 de abril de 2004, que autoriza a Associação Comunitária dos Amigos de Jesus – ACAJE
a executar, por 10 (dez) anos, seu direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Unaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 230, 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:
1 – Portaria nº 665, de 9 de dezembro de 2003,
alterada pela de nº 156, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária dos Amigos de Jesus – ACAJE,
no município de Unaí – MG;
2 – Portaria nº 84, de 23 de janeiro de 2004, alterada pelado nº 297, de 29 de julho de 2004 – Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição, no
município de Comunitária do São Francisco – SE;
3 – Portaria nº 85, de 23 de janeiro de 2004 –
Associação de Comunicação Comunitária Ágape de
Ourinhos, na cidade de Ourinhos – SP;
4 – Portaria nº 141, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária Beneﬁcente e Social de Nova
Floresta, na cidade de Jaguaribe – CE;
5 – Portaria nº 158, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico,
Cultural, Informativo e Social da Cidade de Planalto da
Serra – MT, na cidade de Planalto da Serra – MT;
6 – Portaria nº 169, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária São Mateus, na cidade de São
Mateus do Sul – PR;

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

7 – Portaria nº 182, de 16 de abril de 2004 – Associação Comunitária Panorama FM, na cidade de
Panorama – SP;
8 – Portaria nº 215, de 28 de abril de 2004 – Associação Comunitária dos Moradores de Seridó, no
município de São Vicente do Seridó – PB; e
9 – Portaria nº 61, de 4 de fevereiro de 2005 – Associação de Radiodifusão Comunitária Spaço FM, no
município de Pindamonhangaba – SP.
Brasília, 20 de abril de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 557 EM
Brasília, 26 de dezembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portada de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária dos Amigos de
Jesus – ACAJE, no município de Unaí, 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 do l998.
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 maneiras 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 mão 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 ecos 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 & autorização de funcionamento e execução
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53710.000947/98, 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 § 32, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
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PORTARIA Nº 665, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003

– Eunício Oliveira.

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 53710.000947/98 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1510/2003, resolve:

RELATÓRIO Nº 325/2003-DOS/SSCE/MC

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Comunitária dos Amigos de Jesus, com sede na Av. 2, Qd.
9, lote H, casa 121, Bairro Industrial, no município de
Unaí, 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 16º18’58”S e longitude em
46º54’09”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. – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 156, DE 16 DE ABRIL DE 2004
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 53.710.000.947/98 e do Parecer/Conjur/MC nº 234/2004, resolve:
Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria nº 665, de 09
de dezembro de 2003, publicada no Diário Oﬁcial da
União de 15 de dezembro de 2003, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Outorgar autorização a Associação Comunitária dos Amigos de Jesus – ACAJE, com sede na Av. 2, Qd. 9, lote H, casa 121,
Bairro Industrial, no município de Unaí, Estado
de Minas, Gerais, para executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
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Referência: Processo nº 53.710.000.947 protocolizado em 3-9-1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária dos Amigos
de Jesus – ACAJE, localidade de Unaí, Estado de
Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária dos Amigos de
Jesus – ACAJE, inscrita no CNPJ sob o número
02.597.269/0001-22, no Estado de Minas Gerais, com
sede na Av. 02, Qd. 9, lote H, casa 121, frente para
Rua 3, no Bairro Industrial, cidade de Unaí, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
conforme requerimento sem data, 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, dede 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 3,5 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 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
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área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua B, s/nº lote 29, Bairro Primavera, na cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais, de
coordenadas geográﬁcas em 16º21’03”S de latitude e
46º53’02”W de longitude. As referidas coordenas foram
alteradas mediante solicitação deste ministério, através
do ofício nº 7.675/01, datado de 30-10-2001.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser alteradas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 65, 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 II, III, V, VIII e 14.2.7.1.1 da Norma nº
2/98, apresentação de novas coordenadas, CNPJ válido e atual 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. 68 a 165).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 150, 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 168 e 169 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.
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9. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação
especíﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 145, 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 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
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 dos Amigos de Jesus
– ACAJE
• quadro diretivo
Presidente: Jeová Vicente de Araújo
Secretária: Edina Pereira de Lima Neves
Tesoureiro: Dinamares da Silva Araújo
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. 2, Qd 9, lote H, casa 21, Bairro Industrial, na
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais.
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• coordenadas geográﬁcas
16º18’58” de latitude e 46º54’09” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 168 e 169, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 150
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária dos
Amigos de Jesus – ACAJE, ao 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
53.710.000.947-98, de 3 de setembro de 1998.
Brasília, 29 de outubro de 2003. – Sibela Leandra
Portela, Chefe de Divisão/SSR, Relatora da conclusão
Jurídica. – Neide Aparecida da Silva, Chefe de Divisão/SSR, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, de de 2003.
Jaime de Carvalho Neto – Coordenador-Geral
de Outorga de Serviços.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília 29 de outubro de 2003. – Carlos Alberto
Freire Resende.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativo.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2006
(Nº 1.928/2005 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Penha a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Penha, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 59, de 4 de fevereiro de 2005, que autoriza a Associação Cultural de Penha a executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Penha, Estado
de Santa Catarina.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação
MENSAGEM Nº 348, 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
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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:
1 – Portaria nº 10, de 26 de janeiro de 2005
– Associação de Integração Comunitária de Orizona
– AICO, no Município de Orizona – GO;
2 – Portaria nº 59, de 4 de fevereiro de 2005
– Associação Cultural de Penha no Município de Penha – SC;
3 – Portaria nº 87, de 16 de fevereiro de 2005
– Educandário Batista de Porto Velho – EBPV, no Município de Porto Velho – RO; e
4 – Portaria nº 138, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação de Comunicação Alternativa de Novo
Horizonte – ACANH, no Município de Macapá – AP.
Brasília, 9 de junho de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 50 EM
Brasília, 21 de fevereiro 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 de Penha, no Município de Penha, 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 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,
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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 53740.002155/99, 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, – Eunicio Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 59, DE 4 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. l9 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 53740.002155/99 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/nº 1.859-1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cultural de Penha, com sede na Avenida Eugênio Krause,
nº 1060, Centro, no Município de Penha, Estado de
Santa Catarina, para executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade. Parágrafo único. A autorização regerse-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 26º46’23”S e longitude em
48º38’29”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 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 242/2004
/RADCOM/DOS/SSCE/MC-LHMB
Referência: Processo nº 53740.002155/99 protocolizado em 7-6-99.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Cultural de Penha, município de Penha Estado de Santa Catarina.

I – Introdução
1. A Associação Cultural de Penha inscrita no
CNPJ sob o número 03.193.3501000h/00, no Estado de Santa Catarina, com sede na Avenida Eugênio
Krause, nº 1.060 centro, município de Penha, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
conforme requerimento datado de 24 de abril 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 03 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 09/04/01 que contempla a localidade
onde pretende instalar 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 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 Avenida Nereu Ramos, nº 1266
– Praia Alegre, no município de Perdia, Estado de Santa
Catarina, de coordenadas geográﬁcas em 04º38’20”S
de latitude e 26º46’37”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 29, 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 coorde-
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nadas 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, sendo que
o endereço passou constar : Rua Antônio Joaquim Tavares, nº 500 – centro e coordenadas conforme disposto as ﬂs. 180 dos autos, 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 passiveis do
cumprimento das seguintes exigências: apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II,
III, V, VI e IX da Norma 02/98, comprovação de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ retiﬁcado
da requerente e declaração do endereço da sede, bem
como Certidão Cartorária, 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. 32 a 218).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” ﬂs. 180, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro
de veriﬁcação de instalação da estação, constatandose conformidade com a Norma 2/98, em especial as
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme observase 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 especiﬁca mais especiﬁcamente no intervalo de
folhas 1 a 219 dos autos, e segue:
• Estatuto Social devidamente registrado
e em 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 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, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 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 Cultural de Penha.
• quadro diretivo
Presidente: Osmarina Vieira Santana
Vice-presidente: Maria Teresa Haskel
1ª Secretária: Dalgiane Cristina de Santana
2ª Secretária: Kelem Fabiana Rodrigues
1º Tesoureiro: Anderson Santana
2º Tesoureiro: Roberto Haskel
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Antônio Joaquim Tavares, nº 500 – centro,
município de Penha, Estado de Santa Catarina.
• coordenadas geográﬁcas
26º4623” de latitude e 48º3829” 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. 180
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Cultural de Penha, no sentido de conceder-lhe a autorização para a
exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
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localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53740.002155/99
de 7 de junho de 1999.
Brasília, de 2004. – Lúcia Helena Magalhães
Bueno, Coordenadora da conclusão Jurídica – Ana Maria
das Dores e Silva, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 22 de setembro de 2004. – Waldemar
Gonçalves Ortunho Júnior, Coordenador-Geral.

4 – Portaria nº 222, de 24 de março de 2005
– Associação Cultural Comunitária de José Bonifácio,
no município de José Bonifácio – SP; e
5 – Portaria nº 232, de 14 de abril de 2005 – Associação Comunitária Cultural de Comunicação de
Crucilândia, no município de Crucilândia – MG.
Brasília, 16 de junho de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva

(Comissão de Educação – decisão terminativa.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Podaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária Rio Una – “ARDRU” no município de Valença, 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 53640.001803/98, 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, – Eunicio Lopes de Oliveira.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, DE 2006
(Nº 1.932/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Rio Una
– ARDRU a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Valença, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que me refere a Portaria nº 144, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária Rio Una
– ARDEU a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade da Valença, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra a vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 368, 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:
1 – Portaria nº 60, de 4 de fevereiro de 2005
– Associação e Movimento Comunitário Beneﬁcente
Cultural Cidade dos Sonhos, no município de Monte
Alto – SP;
2 – Portaria nº 125, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária Cultura e Educação de Doverlândia, no município de Doverlândia – GO;
3 – Portaria nº 144, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação de Radiodifusão Comunitária Rio Una
– “ARDRU”, no município de Valença – BA;

MC Nº 133 EM
Brasília, 5 de abril de 2005
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PORTARIA Nº 144, 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 53.640.001.803/98 e do PARECER/
MC/CONJUR/MRD/Nº 0729-1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de
Radiodifusão Comunitária Rio Una – “ARDRU”, com
sede na Rua da Matriz, nº 122 – Centro no município
de Valença, 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 13º22’l0”S e longitude em
39º04’27”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 46/2004
/RADCOM/DOS/SSCE/MC – AOP
Referência: Processo nº 53.640.001.803/98, protocolizado 7 de dezembro de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Radiodifusão Comunitária Rio Una – “ARDRU”, localidade de Valença, Estado da Bahia.
I – Introdução
1. A Associação de Radiodifusão Comunitária
Rio Una – “ARDRU”, inscrita no CNPJ sob o número
2.842.148/0001-07, no Estado da Bahia, com sede
na Rua da Matriz, nº 122 – Centro, cidade de Valença, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 6 de
novembro de 1998, subscrito por representante legal,
no qual demonstrou interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do ar-
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tigo 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 1 km, com
centro localizado na Rua da Matriz, nº 122 – Centro, na
cidade de Valença, Estado da Bahia, de coordenadas
geográﬁcas em l3º22’10”S de latitude e 39º04’27”W de
longitude, consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 18-3-1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantida, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 141 e 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.
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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, III, IV, VIII da Norma 2/98,
comprovação de necessária alteração estatutária,
cópia do CNPJ retificado da requerente, declaração do endereço da sede e documento declarando
que a Entidade não possui vínculos, 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.
145 a 221).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 217,
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 se observa nas folhas 222 e 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 221 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;
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• 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 2.198;
• 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 de Radiodifusão Comunitária Rio
Una – “ARDRU”
• quadro diretivo
Presidente: Alfredo Celestrino dos Santos
Vice Presidente: Martiniano José Santos Costa
Secretária: Flordolina Angélica de Andrade
Tesoureiro: Jonas Andrade Pereira
Dir. Operações: Horácio José Gonçalves Santos
Dir.Cultural: Marcos Antonio Dias de Almeida
Dir.Patrimônio: Osvaldo Damasceno Silva
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua da Matriz 122 – Centro, cidade de Valença,
Estado da Bahia.
• coordenadas geográﬁcas
13º22’10” de latitude e 39º04’27” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 222 e 223,
bem como “Formulário de Informaç5es Técnicas” – ﬂs.
217 e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão Comunitária Rio Una – “ARDRU”, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no
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Processo Administrativo nº 53.640.001.803/98, de 7
de dezembro de 1998.
Brasília , 5 de fevereiro de 2004. – Aline Oliveira
Prado, Chefe de Serviço/SSR, Relator da conclusão
Jurídica – Ana Maria das Dores e Silva, Chefe de
Serviço/SSR, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 5 de fevereiro de 2004. – Alexandra
Luciana Costa, Coordenadora.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 117, DE 2006
(Nº 1.934/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Thesaleia
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Gama, Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 259, de 16 de mio de 2005, que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária Thesaleia
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão comunitária na cidade
do Gama, Distrito Federal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra a vigor, na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 520, 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, acompanhada de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 259, de 16 de
maio de 2005, que outorga autorização à Associação
Comunitária Thesaleia para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, no Gama, Distrito Federal.
Brasília, 5 de agosto de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 199 EM
Brasília, 23 de maio 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 Comunitária Thesaleia, no Gama, Distrito Federal, explore o
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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 53000.003110/01, 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, – Eunicio Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 259, DE 16 DE MAIO 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 1993, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53000.003110/01 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 0705 – 1.08/2005, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Thesaleia, com sede no Núcleo
Rural Alagado – Chácara s/nº, Chácara Califórnia, no
Gama, Distrito Federal, 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 15º59’35”S e longitude em
48º02’17”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 89/2005
/RADCOM/DOS/SSCE/MC – LHMB
Referência: Processo nº 53000.003110/01, protocolizado em 29-8-01
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Radiodifusão Comunitária
Thesaleia, município do Gama, Distrito Federal.
I – Introdução
1.A Associação de Radiodifusão Comunitária Thesaleia, inscrita no CNPJ sob o número 04.679.038/000193, no Distrito Federal, com sede no Núcleo Rural
Alagado – Chácara s/nº – Chácara Califórnia, no município do Gama, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento
datado de 9-11-01, 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 29-8-02 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
outras quatro (4) entidades foram objeto de exame por
parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez
que apresentaram suas solicitações pra 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) Centro de Integração e Libertação de Vidas –
Processo nº 53000005668/99, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: a entidade não encaminhou
a documentação exigida pela legislação especíﬁca no
prazo legal estipulado no citado aviso de habilitação,
o qual expirou aos 30-9-02, conforme comunicado à
entidade por meio do ofício nº 1374/03, data do de 123-2003, cuja cópia do ofício e respectivo AR Postal se
encontram anexos, bem como a publicação no DOU
de 21-3-2005. Saliente-se que, frente á publicação no
DOU a entidade não se manifestou até o prazo legal,
bem como não apresentou solicitação para reconsideração desta decisão.
b) Associação Cultural e Social de Santa Maria –
Processo nº 53000006402/98, arquivado pelos seguintes
fatos e fundamentos: a entidade deixou de encaminhar
toda a documentação solicitada no ofício nº 591/01 de
23-1-01 (devolvido pelos correios), 2115/01 datado de
10-4-01, AR Postal em 20-4-01, 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 3853/03, datado de 2005-2003, 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 2918/04 de 26-3-2004, onde a
entidade não ingressou com recurso.
c) Associação das Mulheres do Gama – Processo
nº 53000003488/99, arquivado pelos seguintes fatos e
fundamentos: a entidade não encaminhou a documentação exigida pela legislação especíﬁca no prazo legal
estipulado no citado aviso de habilitação, o qual expirou
aos 30-9-02, conforme comunicado à entidade por meio
do ofício nº 1376/03, datado de 12-3-2003, cuja cópia
do ofício e respectivo AR Postal se encontram anexos,
bem como a publicação no DOU de 21-3-2005. Salientese que, frente a publicação no DOU a entidade não se
manifestou até o prazo legal , bem como não apresentou
solicitação para reconsideração desta decisão.
d) Associação de Radiodifusão de Santa Maria
Sul – Processo nº 53000006640/98, arquivado pelos
seguintes fatos e fundamentos: o local da instalação
proposto situou-se a mais de 500 metros das coordenadas do Aviso publicado no DOU de 18-3-99, conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº
3273/00, datado de 27-7-2000, cuja cópia do ofício e
respectivo AR Postal se encontram anexos. Salientese que, frente á ciência do arquivamento dos autos, a
entidade não apresentou solicitação para reconsideração desta decisão.
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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 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 no Edifício Ofﬁce Center
– Projeção 9 – Prédio Onogás – Setor Central , no
município do Gama, Distrito Federal, de coordenadas
geográﬁcas em 16º01’06”S de latitude e 4º803’55”W
de longitude.
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 58/59, 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, passando
a constar: 15º59’35”S e 48º02’17”W no seguinte endereço: Núcleo Rural Alagado – Chácara 23 – Setor
Leste, o que foi objeto de análise e conclusão por
este Departamento, que constatou a possibilidade de aceitação dos novos dados, conforme as ﬂs.
217/218 dos autos. Inicialmente, a entidade foi arquivada, conforme as ﬂs. 60, tendo ingressado com
pedido de Reconsideração (ﬂs.76/7), tendo o sido o
seu pedido acatado (ﬂs.90/92).
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,
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e, h, i, m, da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação de necessária alteração estatutária, 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. 60 a 223).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 217/218,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de 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 226 e 227. 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.
09. Por ﬁm, a documentação exigida pela legislação especiﬁca e contida nos autos, mais especiﬁcamente no intervalo de folhas 01 a 228 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 requesitos da Lei nº 9612/98
e pressupostos da Norma Complementar nº
0l/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 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 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 01/2004 e ainda, demais declarações e do-
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cumentos 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 radiodifusão Comunitária Thesaleia;
• quadro diretivo
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Brasília, 29 de abril de 2005 – Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador – Geral.
De acordo.
À Consideração do Senhor Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 29 de abril de 2005 – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Aprovo o Relatório nº 89/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 2 de abri de 2005 – Sergio Luiz de Moraes Diniz Secretário de Serviços de Comunicação
Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 118, DE 2006
(Nº 1.936, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Cidade Verão a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do Paraná.

• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Núcleo Rural Alagado – Chácara 23 – Setor Leste, município do Gama, Distrito Federal.
• coordenadas geográﬁcas
15º59’35” de latitude e 48º021’17” de longitude,
correspondente aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 226 e 227,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” -ﬂs
217/218 e que se referem localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Radiodifusão
Comunitária Thesaleia, 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
53000003110/01, de 29/08/01.
Brasília, de de 2005.
De acordo.
Relator da conclusão Jurícida – Lúcia Helena
Magalhães Bueno, Chefe de Serviço/SSR – Relator
da conclusão Técnica, Neide Aparecida da Silva.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 156, de 16 de fevereiro de 2005, que
autoriza a Associação Rádio Comunitária Cidade
Verão a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do
Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 587, 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:
1 – Portaria nº 156, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Rádio Comunitária Cidade Verão, no
município de Santa Terezinha de Itaipu – PR;
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2 – Portaria nº 191, de 1º de março de 2005
– Associação Comunitária Cidade de Mairinque, no
município de Mairinque – SP; e
3 – Portaria nº 199, de 11 de março de 2005
– Associação Rádio Comunitária Atalaia de Bagé, no
município de Bagé – RS.
Brasília, 9 de setembro de 2005. – Luís Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 161 EM
Brasília, 26 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 Rádio Comunitária
Cidade Verão FM, no Município de Santa Terezinha
de Itaipu, 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 53740.000648/02, 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, – Eunicio Lopes de Oliveira.
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PORTARIA Nº 156, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005.
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso
lido art. 9º e art. l9 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 53740.000648/02 e do PARECER/MC/CONJUR/GAT/Nº 1.858 – 1.08/ 2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Rádio
Comunitária Cidade Verão, com sede na Rua João
XXIII, nº 603 – Centro, no município de Santa Terezinba de Itaipu, 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 25º26’21“S e longitude em
54º24’08”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 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 O234/2004
/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo no 53.740.000.648/02, protocolizado em 24 de setembro de 2002.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Rádio Comunitária Cidade
Verão FM, município de Santa Terezinha do Itaipu,
Estado do Paraná.
I – Introdução
1. A Associação Rádio Comunitária Cidade Verão
FM, inscrita no CNPJ sob o número 05.253.974/000109, no Estado do Paraná, com sede na Rua João XXIII
– nº 603, Centro no município de Santa Terezinha do
Itaipu, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, conforme requerimento datado de 24
de julho 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
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Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 03
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 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 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) Associação dos Amigos da Rádio Comunitária
da Paz – Processo nº 53.740.000.661/02, arquivado
pelos seguintes fatos e fundamentos: diante da revisão
efetuada nos autos, constatou-se que a entidade deixou de encaminhar toda a documentação solicitada no
último oﬁcio encaminhado, ocorrendo a perda de prazo
por decurso do tempo e restando comprovada a sua
falta de interesse processual, conforme comunicado
à entidade por meio do ofício nº 11045/03, datado de
14-11-2003, 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. Vale
ressaltar que foi encaminhado um ofício em resposta
a documentação encaminhada pela entidade em 1612-2003, informando, por meio do ofício nº 6580/04,
datado de 4-6-2004, que a mesma poderia apresentar
“pedido de reconsideração” (cópia do ofício e respectivo AR Postal se encontram anexos). Ocorre que, até a
presente data, a entidade não se manifestou no sentido
de encaminhamento do referido pedido.
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
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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 circulo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua João XXIII, nº 603, Centro,
no município de Santa Terezinha de Itaipu, Estado do
Paraná, de coordenadas geográﬁcas em 25º26’l9”S
de latitude e 54º24’04”W de longitude. Posteriormente,
houve solicitação para mudança destas coordenadas
(conforme ofício nº 6622/02, datado de 5-11-02 – Fls.
157 e 158), vez que distavam 12,182 Km das do cadastro do IBGE. A Entidade apresentou declaração e
planta informando as novas coordenadas, quais sejam:
25º26’21”S de latitude e 54º24’08”W de longitude (Fls.
162 e 163).
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 153 e 154, 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 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: apresentação
da documentação elencada no subitem 6, 7 inciso II da
Norma 02/98, comprovação de necessária alteração
estatutária, esclarecimentos acerca da Ata de Constituição da entidade, certidão cartorária comprovando
o devido registro da Ata de Constituição e do Estatuto
Social da Entidade, comprovante de que a Entidade
obteve Assentimento Prévio conforme subitem 6.7,
inciso VII e subitem 6.8 6da Norma Complementar nº
02/1998, comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio à iniciativa, cópia do CNPJ
retiﬁcado da requerente e declaração do endereço da
sede. Diante da regularidade técnico-jurídica a Entidade
foi selecionada, tendo sido solicitada a apresentação
do projeto técnico (ﬂs. 159 a 293).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – lis 269, ﬁrma-
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do 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 294 e 295. 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 293, 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 9612/98;
• ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas
e em conformidade com os preceitos disposto
no Código Civil Brasileiro e 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 nº 02/98,
bem como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 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 nº 02/98 e ainda, demais declarações e documentos requeridos com intuito
de conﬁrmar alguns dados informados;
III – Conclusáo/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 atinen-
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te, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre
a entidade:
• nome
Associação Rádio Comunitária Cidade Verão
FM;
• quadro diretivo
Presidente: Ademir Biff;
Vice-presidente: Arlênio José Boaroli;
1º Secretária: Elisa Bernadete de Miranda;
2º Secretária: Rosa Maria Seiffert Birkhan;
1º Tesoureira: Kátia Aparecida Venson Piazza
2º Tesoureiro: César Antônio de Souza Moraes;
Diretor Patrimonial: Nilton Pizzeti;
Diretor Educacional: Dailor Annoni;
Diretor de Eventos: Edilson Franz.
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua João XXIII, nº 603, Centro, município de
Santa Terezinha de Itaipú, Estado do Paraná;
• coordenadas geográﬁcas
25º26’21” de latitude e 54º24’08” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 294 e 295, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 269
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Rádio Comunitária Cidade Verão 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
53.740.000.648/02, de 24 de setembro de 2002.
Brasília, 14 de setembro de 2004, – Lídia Souza
El-Carab Moreira, Relator da conclusão Jurídica, Neide
Aparecida da Silva, Relator da conclusão Técnica.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 119, DE 2006
(Nº 1.945/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural e Assistencial Água
Viva para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Macapá, Estado do Amapá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se Portaria nº
247, de 2 de maio de 2005, que outorga permissão à
Fundação Cultural e Assistencial Água Viva para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
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lada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade
de Macapá, Estado do Amapá.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 569, 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, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 247, de 2
de maio de 2005, que outorga permissão à Fundação
Cultural e Assistencial Água Viva para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com ﬁns exclusivamente educativos, no município de
Macapá, Estado do Amapá.
Brasília, 31 de agosto de 2005 – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC Nº 198 EM
Brasília, 23 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo
nº 53000.004630/2005-32, de interesse da Fundação
Cultural e Assistencial Água Viva, objeto de permissão
pua executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos,
no Município de Macapá, Estado do Amapá.
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, – Eunicio Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 247, DE 2 DE MAIO 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 53000.004630/2005-32, e
do PARECER/MC/CONJUR/MRD/DC 0612-1.07/2005,
resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Cultural
e Assistencial Água Viva 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 Macapá,
no Estado do Amapá.
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 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.
PARECER Nº 104/2005
/CONEN/CGLO/DEOC/SC – MC
Referência: Processo nº 53000.004630/2005.
Interessada: Fundação Cultural e Assistencial Água
Viva
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 Cultural e Assistencial Água Viva,
com sede no Município de Macapá, Estado do Amapá,
requer lhe seja outorgada permissão para executar o
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, no Município de Macapá/AP, mediante utilização do canal 260E,
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.
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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 Diretora Presidente está ocupado
pela Sra. Roseni das Graças Silva Soares, cabendo a
ela a representação ativa e passiva da entidade, nos
atos de sua administração.
Compõem a Diretoria da entidade, ainda, o Sr.
Miguel Guedes (Diretor Vice-Presidente) e o Sr. João
Bosco Rosa Ferreira (Diretor de Rádio e TV).
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 XII, 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 nº 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. 04).
O deferimento da outorga pretendida não implicará em descumprimento dos limites ﬁxados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declaração nos autos (ﬂ. 5, 7 e 8).
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 de Comunicação (processo
53000.010468/2003), Prefeitura Municipal de Macapá (processo 53720.000165/2002), Fundação Educadora São José (processo 53000.000247/1994),
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Fundação Brasileira de Pesquisa e Ensino (processo
53000.002570/2000), Fundação Evangélica Boas Novas (processo 53000.005913/2002), Fundação de Serviços da Igreja Evangélica Assembléia de Deus (processo
53000.007282/2002), Fundação Nazaré de Comunicação (processo 53000.004424/2004) e Fundação Seama
da Amazônia (processo 53000.011193/2004).
III – Conclusão
Face à 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
o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a
Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 7 de abril de 2005. – Marcelo Fiúza
Lima, Coordenador – Região Norte/Nordeste.
De acordo. Á consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 7 de abril de 2005. – Anacleto Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga de
Serviços de Áudio.
De acordo. A consideração do Sr. Secretário de
Serviços de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 7 de abril de 2005. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga e Serviços.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 7 de abril de 2005. – Sérgio Luiz de
Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 2006
(Nº 1.947/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Bias Fortes – MG a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bias
Fortes, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 230, de 12 de junho de 2003, que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Bias
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Fortes – MG a executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Bias Fortes, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 565, 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:
1 – Portaria nº 230, de 12 de junho de 2003 –
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Bias
Fortes – MG, na cidade de Bias Fortes – MG;
2 – Portaria nº 122, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social “Liberdade”, no município de Ipuã – SP; e
3 – Portaria nº 263, de 1º de junho de 2005 – Associação de Radiodifusão Comunitária Professor Falcão – FM, no município de Toritama – PE.
Brasília, 31 de agosto de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva
MC Nº 300 EM
Brasília, 6 de agosto 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 de Desenvolvimento
Comunitário de Bias Fortes – MG, na cidade de Bias
Fortes, 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. 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
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à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.000143/02, 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 230 DE 12 DE JUNHO 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 53710.000143/02 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 532/2003, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Bias Fortes – MG, com sede na Praça
Dr. Antonio Pires, nº 54 – Centro, na cidade de Bias
Fortes, Estado de Minas Gerais, 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 21º36’29”S e longitude em
43º45’23”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 42/2003 -DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.000.143/02, protocolizado em 14 de março de 2002.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Comunitária.
Interessado: Associação de Desenvolvimento Comunitário de Bias Fortes – MG, localidade de Bias Fortes,
Estado de Minas Gerais.
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I – Introdução
1. A Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Rias Fortes – MG, inscrita no CNPJ sob o número
19.559.632/0001-18, no Estado de Minas Gerais, com
sede na Praça Dr. Antonio Pires, nº 54 – Cento, cidade de Bias Fortes/MG, dirigiu-se ao Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado de 13 de Fevereiro 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 instalar o seu transmissor, assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. Em atendimento à citada convocação e ainda,
considerando a distância de 3,5 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 02/98, 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 1 km, com
centro localizado na Rua “E” nº 73, Bairro N.S. Fátima,
na cidade de Bias Fortes, Estado de Minas Gerais, de
coordenadas geográﬁcas em 21º36’29”S de latitude e
43º45’23”W de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 24-5-2002.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 117, denominado de “Roteiro de
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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: para a apresentação da documentação elencada no subitem 6.7
inciso II da Norma 2/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, cópia do CNPJ da requerente,
declaração do endereço da sede e retiﬁcação de denominação, 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. 121 a 180).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 133 e
134, ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindose 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 observa-se nas folhas 167 e 168. 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 180 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;
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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 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, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 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 de Desenvolvimento Comunitário de
Bias Fortes – MG
• quadro diretivo
Presidente: Júlio Cezar de Oliveira
Vice-presidente: Luiz Cláudio de Oliveira
Secretária: Maria José de Almeida Paula
2ª Secretária: Valda Leis Alves
Tesoureira: Vilma Léia Alves
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua E nº 73 – Bairro Nossa Senhora Fátima, cidade de Bias Fortes, Estado de Minas Gerais.
• coordenadas geográﬁcas
21º36’29” de latitude e 43º45’23” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 167 e 168, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 133
e 134 que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Desenvolvimento Comunitário de Bias Fortes – MG, no sentido
de conceder-lhe a autorização para a exploração do
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade
pretendida, dentro das condições circunscritas no
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Processo Administrativo nº 53.710.000.143/02, de 14
de março de 2002.
Brasília, 13 de maio de 2003. – Aline Oliveira
Prado, 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, 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.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2006
(Nº 1.949/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Beneﬁcente
Cultural Cidade dos Sonhos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Monte Alto, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 60, de 4 de fevereiro de 2005, que autoriza a
Associação e Movimento Comunitário Beneﬁcente
Cultural Cidade dos Sonhos a executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Monte Alto, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra e vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 368, 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 Excel6ncias, 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:
1 – Portaria nº 60, de 4 de fevereiro de 2005
– Associação e Movimento Comunitário Beneﬁcente
Cultural Cidade dos Sonhos, no município de Monte
Alto – SP;
2 – Portaria nº 125, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária Cultura e Educação de Doverlândia, no município de Doverlândia – GO;
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3 – Portaria nº 144, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação de Radiodifusão Comunitária Rio Una
– “ARDRU”, no município de Valença – BA;
4 – Portaria nº 222, de 24 de março de 2005
– Associação Cultural Comunitária de José Bonifácio,
no município de José Bonifácio – SP; e
5 – Portaria nº 232, de 14 de abril de 2005 – Associação Comunitária Cultural de Comunicação de
Crucilândia, no município de Crucilândia – MG.
Brasília, 16 de junho de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MC Nº 58 EM
Brasília, 28 de fevereiro 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 e Movimento Comunitário
Beneﬁcente Cultural Cidade dos Sonhos, no município
de Monte Alto, 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 53.830.002.631/98, 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, – Eunicio Lopes de Oliveira.
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PORTARIA Nº 60, DE 4 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 53.830.002.631/98 e do Parecer/MC/
Conjur/MRD/Nº 1009-1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação e Movimento Comunitário Beneﬁcente Cultural Cidade dos
Sonhos, com sede na Rua Ananias de Carvalho, nº
834, Centro, no município de Monte Alto, 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 21º15’44”S e longitude em
48º29’34”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 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 73 /2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53830002631/98, protocolizado em 4-11-1998
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação e Movimento Comunitário
Beneﬁcente Cultural Cidade Dos Sonhos localidade
de Monte Alto Estado de São Paulo.
I – Introdução
1. A Associação e Movimento Comunitário Beneﬁcente Cultural Cidade dos Sonhos , inscrita no CNPJ
sob o número 2.613.962/0001-41, no Estado de São
Paulo com sede Rua Ananias de Carvalho, nº 834, na
cidade Monte Alto, dirigiu-se ao Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, conforme requerimento
datado de 4-11-1998, 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 Radiodifu-

142

04094

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 9-9-1999 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 4 Km 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
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo
explicitadas:
a) Associação Comunitária Para o Desenvolvimento Art. Esp. E Def. do Meio Amb. De Monte Alto
– Processo nº 53830002607/98, arquivado pelos
seguintes fatos e fundamentos: pelo critério da Representatividade, conforme comunicado à entidade
por meio do ofício nº 1700, datado de 28-03-2002.
(cópia anexa)
b) Assoc. Com. de Defesa do Meio Ambiente
Desenvolvimento Cult. Novo Bela Vista de Monte Alto
– Processo nº 53830001402/99, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: impossibilidade de comunicação com a requerente, conforme comunicado à entidade por meio do oﬁcio nº 1025, datado de
27-2-2002. 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 circulo de raio igual a 1 km, com
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centro localizado na Rua Gustavo de Godoy. 683, Centro, na cidade de Monte Alto, Estado de São Paulo, de
coordenadas geográﬁcas em 21º12’36”S de latitude e
48º24’33”W de longitude. Ocorre que, posteriormente,
as coordenadas e endereço propostos foram retiﬁcados,
passando a estar na Rua Ananias de Carvalho, nº 834
em 21º15’44”S de latitude e 48º29’34”W de longitude
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 9-9-1999.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 200, 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, III,
IV, V, VIII, da Norma 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 nº 53830002607/98
referente as interessadas na localidade e em observância ao disposto no subitem 6.10.1,da Norma 2/98,
foi encaminhado ofício para que se estabelecesse
uma associação entre as mesmas, ocorre que, frente
a negativa das entidades e considerando o decurso
do prazo concedido, utilizou-se o critério de seleção
apontado no subitem 6.10.2 da Norma 293, 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,
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico (ﬂs. 205 a 336).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 257, 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 ob-
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serva-se nas folhas 281/282. 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 comida nos autos, mais especiﬁcamente
no intervalo de folhas 1 a 336, dos autos, corresponde
ao que se segue:
• Estatuto Social devidamente registrada e em conformidade com os preceitos
dispostos 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 dispostos no
Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitas 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 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 subítem 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 estio compatíveis com a legislação atinente,
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a
entidade:
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• nome
Associação e Movimento Comunitário Beneﬁcente
Cultural Cidade dos Sonhos;
• quadro diretivo
Presidente: Flávia Balbina dos Santos Motta
Vice-presidente: Maria Izilda Piroli Martins
1º Secretário: Marcos Rogério dos Santos
2º Secretário: Eduardo César Tiago
1º Tesoureiro: Brisa Barrachi
2º Tesoureiro: Dorivaldo Aparecido Borges
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Rua Ananias de Carvalho, nº 834, cidade de
Monte Alto, Estado de São Paulo;
• coordenadas geográﬁcas
21º15’44” de latitude e 48º29’34” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 281/282, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 257
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação e Movimento
Comunitário Beneﬁcente Cultural Cidade dos Sonhos,
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 53830002631/98, de 4
de Novembro de 1998.
Brasília, 27 de Fevereiro de 2004. – Relator da
conclusão Jurídica, Luciana Coelho – Relator da conclusão Técnica, Regina Aparecida Monteiro.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
Brasília, 4 de março de 2004 – Alexandra Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 1º de março de 2004 – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
(A Comissão de Educação – Decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2006
(Nº 1.953/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação
Coraçaense Comunitária de Rádio e Difusão
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curaçá, Estado da Bahia.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 86, de 23 de janeiro de 2004, alterada pela de
nº 303, de 3 de agosto de 2004, que autoriza a Associação Curaçaense Comunitária de Rádio e Difusão
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Curaçá, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 222, 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:
1 – Portaria nº 549, de 5 de novembro de 2003
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Pérola D’Oeste, na cidade de Pérola
D’Oeste-PR;
2 – Portaria nº 771, de 22 de dezembro de 2003
– Associação dos Lavradores Autônomos de Buriti
– MA, na cidade de Buriti-MA;
3 – Portaria nº 775, de 22 de dezembro de 2003
– Centro Comunitário Sócio Cultural de Barra dos Coqueiros, na cidade de Barra dos Coqueiros-SE;
4 – Portaria nº 5, de 13 de janeiro de 2004 – Sociedade dos Amigos de Magalhães de Almeida, na
cidade de Magalhães de Almeida-MA;
5 – Portaria nº 7, de 13 de janeiro de 2004 – Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Ubaitaba, Estado da Bahia, na cidade de Ubaitaba-BA;
6 – Portaria nº 16, de 14 de janeiro de 2004
– Associação Comunitária de Edealina, na cidade de
Edealina-GO;
7 – Portaria nº 33, de 15 de janeiro de 2004 – Associação Mercosul de Difusão Comunitária, na cidade
de Pedro Osório-RS;
8 – Portaria nº 51, de 16 de janeiro de 2004 – Associação de Radiodifusão Comunitária Majestade FM,
na cidade de Sorocaba-SP;
9 – Portaria nº 53, de 16 de janeiro de 2004 – Instituto de Radiodifusão Comunitária de Pacujá – Ceará,
na cidade de Pacujá-CE; e
10 – Portaria nº 86, de 23 de janeiro de 2004,
alterada pela de nº 303, de 3 de agosto de 2004 – Associação Curaçaense Comunitária de Rádio e Difusão,
no município de Curaçá-BA.
Brasília, 19 de abril de 2005.
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MC Nº 66 EM
Brasília, 13 de abril 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 Curaçaense Comunitária de
Rádio e Difusão, situada na cidade de Curaçá, no 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 53640.000.311/99, 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, – Eunicio Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 86, DE 23 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 53.640.000.311/99 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 109/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Curaçaense de Rádio e Difusão, com sede na Avenida Dr.
Pedro dos Santos Torres, nº 260, centro, na cidade de
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Curaçá, no 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 geográﬂcas com latitude em 08º59’39”S e longitude em
39º54’29”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 publi ação
Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 303 DE 3 DE AGOSTO DE 2004.
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 53.640.000.311/99 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1023 – 1.08 / 2004, resolve:
Art. 1º Aterar o art. 1º da Portaria nº 86,
de 23 de janeiro de 2004, publicada no Diário
Oﬁcial da União de 28 de janeiro de 2004, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Curaçaense Comunitária de Rádio e Difusão, com sede na
Avenida Dr. Pedro dos Santos Torres, nº 260, Centro, no
município de Curaçá, Estado da Bahia, para executar
o serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação
Eunicio Oliveira.
RELATÓRIO Nº 009/2004
/RADCOM/DOS/SSCE/MC – AOP
Referência: Processo nº 53.640.000.311/99, protocolizado em 5 de maio de 1999.
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Curaçaense Comunitária
de Rádio e Difusão, localidade de Curaçá, Estado da
Bahia.
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I – Introdução
1. A Associação Curaçaense Comunitária de
Rádio e Difusão inscrita no CNPJ sob o número
03.011.195/0001-63, no Estado da Bahia, com sede
na Av. Dr. Pedro dos Santos Torres, nº 260, Centro, cidade de Curaçá, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado
de 28 de abril 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 – 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 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 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 Av. Dr. Pedro Santos Torres, s/nº,
na cidade de Curaçá, Estado da Bahia, de coordenadas
geográﬁcas em 8º59’39,1”S de latitude e 39º54’29,4”W
de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas e endereço propostos foram retiﬁcados, passando a estar na Av. Dr. Pedro dos Santos Torres nº 260
– Centro, em 8º59’39”S de latitude e 39º54’29”W de
longitude consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 9-9-1999.
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6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 59 e 60, 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 e X da Norma 02/98, 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, cujo
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos
na legislação especíﬁca resultaram no saneamento
dos autos e posterior seleção da Entidade, tendo
sido solicitada a apresentação do projeto técnico
(ﬂs. 63 a 159).
8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 68, 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 141 e 142. 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 159 dos autos, correspondente 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;
• 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 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 Curaçaense Comunitária de Rádio
e Difusão;
• quadro diretivo
Presidente: José Alberto Gonçalves Lopes
Vice-presidente: Gilberto Alves Cardoso
Secretária Geral: Elieuzina Rodrigues de Almeida
2º Secretário: José Íris Nunes Barbosa
1º Tesoureiro: José Afonso Gomes Leite
2º Tesoureiro: Robson Luiz Alves do Nascimento
Dir. de Operações: Roque José Ferreira Soares
Vice Dir. de Operações: Januário Ferreira Brandão
Dir. Cult. Com. Soc: Maurízio Roberto Bim
Vice-Dir. Cult. Com. Soc: Jumária Monteiro Costa
Dir. Patrimônio: Luís Fernando Venceslau de Andrade
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• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. Dr. Pedro dos Santos Torres, nº 260, Centro,
cidade de Curaçá, Estado da Bahia;
• coordenadas geográﬁcas
8º59’39” de latitude e 39º54’29” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 141 e 142, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 68 e
que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Curaçaense Comunitária de Rádio e Difusão, no sentido de conceder-lhe
a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunstancias no Processo Administrativo nº
53.640.000.311/99, de 5 de maio de 1999.
Brasília, 9 de janeiro de 2004. – Aline de Oliveira
Prado, 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, 9 de janeiro de 2004. – 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, 9 de janeiro de 2004. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 2006
(Nº 1.931/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultura e Educação de
Doverlândia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Doverlândia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 125, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza
a Associação Comunitária Cultura e Educação de Doverlândia a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Doverlândia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 368, 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:
1 – Portaria nº 60, de 4 de fevereiro de 2005
– Associação e Movimento Comunitário Beneﬁcente
Cultural Cidade dos Sonhos, no município de Monte
Alto– SP;
2 – Portaria nº 125, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação Comunitária Cultura e Educação de Doverlândia, no município de Doverlândia – GO;
3 – Portaria nº 144, de 16 de fevereiro de 2005
– Associação de Radiodifusão Comunitária Rio Una
– “ARDRU”, no município de Valença – BA;
4 – Portaria nº 222, de 24 de março de 2005
– Associação Cultural Comunitária de José Bonifácio,
no município de José Bonifácio – SP; e
5 – Portaria nº 232, de 14 de abril de 2005 – Associação Comunitária Cultural de Comunicação de
Crucilândia, no município de Crucilândia – MG.
Brasília, 16 de 2005. – Luiz Inácio Lula da Silva.
MC Nº 122 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 Comunitária Cultura
e Educação de Doverlândia, no município de Doverlândia, 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 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
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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 53670.001514/02, 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, – Eunicio Lopes de Oliveira.
PORTARIA Nº 125 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 art. l9 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 53670.001514/02 e
do PARECER/MC/CONJUR/MRD/Nº 1.608 – 1.08 /
2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária Cultura e Educação de Doverlândia, com
sede na Avenida São Miguel, Qd 1 Lt 19/20, Setor
Bela Vista, no município de Doverlândia, 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 16º43’32”S e longitude em
52º18’42”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 167/004/RADCOM/DOS/SSCE/MC
Referência: Processo nº 53670001514/02, protocolizado em 13-6-2002
Objeto: Requerimento de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Cultura e Educação de Doverlândia município de Doverlândia, Estado de Goiás.
I – Introdução
1. A Associação Comunitária Cultura e Educação de Doverlândia inscrita no CNPJ sob o número
05.087.326/0001-11, no Estado de Goiás, com sede Av.
São Miguel, Qd 1, Lote 19/20, Bela Vista, no município
de Doverlândia, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme requerimento datado
de 5 de junho 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 29-8-2002 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 4 km 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 respectivos nomes
e processos, se encontram abaixo explicitadas:
a) Associação Comunitária de Comunicação de
Doverlândia – Processo nº 53670000810/02, arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: utilizou-se o
critério da representatividade do qual constatou-se que
essa entidade apresentou menor número de manifestações, conforme comunicado à entidade por meio do
ofício nº 1.204, datado de 9-2-2004, 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 oﬁcio
nº 6.647 de 9-6-2004.
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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 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 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 Av. São Miguel, Qd 1, Lt. 19/20,
no município de Doverlândia, Estado de Goiás, de
coordenadas geográﬁcas em 16º43’22”S de latitude
e 52º18’42”W de longitude.
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 3.926, 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 I e II da Norma nº 2/98. Diante da regularidade técnico-jurídica do processo nº 53670001514/02 e
53670000810/02 referentes às interessadas na localidade e em observância ao disposto no subitem 6.10.1
da Norma nº 02/98, foi encaminhado oﬁcio para que
se estabelecesse uma associação entre as mesmas,
ocorre que utilizou-se o critério de seleção apontado
no subitem 6.10.2 da Norma nº 2/98, 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, tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico
(ﬂs. 3.930 a 3.983).
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8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado
o “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 3.969,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o
roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a Norma 02/98, em
especial as exigências inscritas em seu item 6.11,
conforme observa-se nas folhas 3.981/3.982. 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 3.983, 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 02/98,
bem como o Projeto Técnico conforme disposto
no subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar nº 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 nº 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,
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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 Cultura e Educação de
Doverlândia;
• quadro diretivo
Presidente: Carmen Vilela Lima
Vice-presidente: Cláudio Gomes de Medeiros
Secretário: Ronaldo Tomaz da Silva
Tesoureiro Kennedy Pereira de Sousa
• localização do transmissor, sistema irradiante e
estúdio
Av. São Miguel, Qd 1, Lt 19/20, município de Doverlândia, Estado de Goiás;
• coordenadas geográﬁcas
16º43’32” de latitude e 52º18’42” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 3.981/3982,
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs.
3.969 que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária Cultura e Educação de Doverlândia, 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 53670001514/02, de 13
de junho de 2002.
Brasília, 17 de junho de 2004. – Luciana Costa,
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, de 2004. – Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 21 de junho de 2004. – Carlos Alberto
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga de Serviços
Aprovo o Relatório nº /2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para
exame e parecer.
Brasília, 23 de junho de 2004. – Elifas Chaves
Gurgel do Amaral, Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 124, DE 2006
(Nº 1.628/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo de Intenções entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre
Cooperação em Assuntos Relacionados à
Defesa, assinado em Brasília, 21 de outubro de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo de Intenções entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Ucrânia sobre Cooperação em
Assuntos Relacionados à Defesa, assinado em Brasília, em 21 de outubro de 2003.
§ 1º 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
art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarrete
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
§ 2º Também ﬁcas sujeitos à aprovação do Congresso Nacional, nos termos do art. 21, inciso XXIII,
alínea a, da Constituição Federal, quaisquer atos,
ações, programas ou projetos que envolva atividade
nuclear para ﬁns pacíﬁcos, empreendidos com fundamento no Protocolo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
PROTOCOLO DE INTENÇÕES ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA UCRÂNIA SOBRE COOPERAÇÃO
EM ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA
O Governo da República Federativa do Brasil e
o Gabinete de Ministros da Ucrânia (daqui por diante
referidos conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”),
Tendo em mente seus interesses comuns na
manutenção e fortalecimento da paz e segurança internacionais;
Desejando incrementar as boas e cordiais relações entre as partes, assim como os laços de cooperação;
Reconhecendo que o fortalecimento da democracia abre uma signiﬁcativa oportunidade para incrementar e intensiﬁcar a cooperação entre ambos;
Expressando interesse no desenvolvimento de
várias formas de colaboração entre as Partes na base
do estudo recíproco de assuntos de interesse mútuo;
Concordam com o seguinte:
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Âmbito de Cooperação
ARTIGO 1
As Partes promoverão cooperação em matérias relativas à defesa, especialmente nos campos do desenvolvimento e pesquisa, produção,
transferência internacional de material de defesa
e suporte logístico, do acordo com os termos deste
Protocolo de Intenções e qualquer acordo e anexo aditivo, sujeito às leis nacionais de cada Parte,
regulamentos e contratos assim como obrigações
internacionais.
ARTIGO 2
Este Protocolo de Intenções não deverá prejudicar qualquer acordo bilateral ou multilateral existente e não deverá enfraquecer pactos similares
que possam ter sido assinados anteriormente pelas Partes.
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ARTIGO 5
As Partes admitem que informações com acesso restrito recebidas não serão usadas, em qualquer
tempo, para propósitos distintos daqueles autorizados
pelo proprietário da informação.
ARTIGO 6
A Parte receptora não liberará informação com
acesso restrito para qualquer terceira parte, sem a
prévia autorização por escrito da Parte que a originou.
ARTIGO 7
A informação com acesso restrito será transferida somente por meio de canais governamentais ou
por intermédio de canais aprovados por Autoridades
de Segurança Designadas pelas Partes.
Solução de Controvérsias

ARTIGO 3

ARTIGO 8

As Partes envidarão esforços para se encontrar
anualmente, custeando as próprias despesas e de
acordo com a disponibilidade de verbas com a periodicidade que venha a ser mutuamente acordada, com
vista a trocar informações sobre assuntos de interesse mútuo relativos à defesa. As principais áreas para
cooperação são as seguintes:

Quaisquer disputas a respeito da interpretação
ou aplicação deste Protocolo de Intenções serão resolvidas por consulta entre as Partes.

estabelecimento de canais de comunicação em matérias relativas à defesa e à identiﬁcação de áreas de cooperação de acordo
com o Artigo 1 deste Protocolo;
troca de experiências adquiridas no campo de equipamento militar inclusive em conexão com operações internacionais do manutenção da paz; e
troca de experiência na área tecnológica
e cientíﬁca.

Este Protocolo de Intenções entrará em vigor
na data de recebimento, pela respectiva Parte, da
última Nota na qual se comunica o cumprimento dos
requisitos legais internos necessários à sua entrada
em vigor.
O Acordo permanecerá em vigor até que uma
das Partes decida denunciá-lo, por escrito, pelos canais diplomáticos. A denúncia terá efeito 6 meses a
partir da notiﬁcação.
A denúncia deste Protocolo não afetará os acordos e contratos em curso ao abrigo do mesmo, a menos que as Partes decidam de outro modo.

Temas especíﬁcos de cooperação nas áreas estipuladas no presente Artigo devem ser deﬁnidos pelas Partes em Protocolos Executivos assinados pelos
representantes autorizados das Partes.
Liberação de Informação com Acesso Restrito
ARTIGO 4
A proteção, revelação e transmissão de informação com acesso restrito, produzida ou trocada dentro
da estrutura deste Protocolo de Intenções será processada e salvaguardada de acordo com as leis e
regulamentos nacionais das partes, na base de um
acordo em separado.

Entrada em Vigor e Denúncia do Protocolo
ARTIGO 9

ARTIGO 10
Este Protocolo de Intenções poderá ser emendado e suplementado a qualquer tempo, por escrito,
por consentimento mútuo das Partes.
ARTIGO 11
As respectivas responsabilidades e obrigações
das Partes quanto a providências de segurança e de
proteção de dados técnicos, informação com acesso
restrito e material continuarão aplicáveis não obstante
o término deste Protocolo de Intenções.
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Em fé do que, os representantes abaixo assinados, devidamente autorizados, assinam este Protocolo
de Intenções.
Feito em Brasília, 21 de outubro de 2003, em dois
exemplares originais, nos idiomas português, ucraniano
e inglês, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
No caso de divergência sobre a interpretação do texto,
prevalecerá a versão inglesa.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil.
– José Viegas Filho, Ministro da Defesa.
Pelo Governo da Ucrânia. – Yevgen Marchuk,
Ministro da Defesa.
MENSAGEM Nº 682, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Protocolo de Intenções entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia sobre Cooperação em Assuntos Relacionados à Defesa,
assinado em Brasília, 21 de outubro de 2003.
Brasília, 14 de outubro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 275/DE-II/DAI – MRE/PAIN-BRAS-UCRA
Brasília, 9 de setembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à alta consideração de Vossa Excelência
o anexo texto do “Protocolo de Intenções catre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia
sobre Cooperação em Assuntos Relacionada à Defesa,
assinado em Brasília, em 21 do outubro de 2003, no âmbito da visita oﬁcial do Presidente Leonid Kutchma.
2. Tem por objetivo o referido ato promover a cooperação bilateral em matérias relativas à defesa, especialmente nos campos do desenvolvimento e pesquisa,
produção, Transferência internacional de material de
defesa e suporte logístico. Visa, igualmente, a permitir
a troca de experiências adquiridas no campo militar,
inclusive em operações internacionais de manutenção
da paz, bom como na área cientíﬁco-tecnológica.
3. No referido Protocolo, ambas as Partes comprometem-se a não usar informações recebidas com
acesso restrito para propósito distintos daqueles autorizados pelo seu proprietário.
4. Nessas condições, com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa Excelência o anexo projeto de
mensagem ao Congresso Nacional, juntamente com
cópias autênticas do texto do “Protocolo de Intenções
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entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Ucrânia sobre Cooperação em Assuntos
Relacionados à Defesa”.
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios
nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes
princípios e condições:
a) toda atividade nuclear em território nacional
somente será admitida para ﬁns pacíﬁcos e mediante
aprovação do Congresso Nacional;
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrim8nic nacional;
....................................................................................
(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 125, DE 2006
(Nº 2.015/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção entro o
Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Ucrânia para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda, celebrada em Kiev, em 16 de janeiro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Ucrânia para evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda,
celebrada em Kiev, em 16 de janeiro de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão da referida Convenção, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
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art. 49 da Constituição Federal, acarrete encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA UCRÂNIA PARA EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM
MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da Ucrânia,
Desejosos de ﬁrmar uma Convenção para evitar
a dupla tributação e prevenir a evasão ﬁscal em matéria de impostos sobre a renda,
Acordaram o seguinte:
ARTIGO 1
Pessoas Abrangidas
A presente Convenção aplicar-se-á as pessoas residentes de um ou de ambos os Estados Contratantes.
ARTIGO 2
Impostos Abrangidos
1. A presente Convenção aplicar-se-á aos impostos sobre a renda
2. Os impostos aos quais se aplica a presente
Convenção são:
a) no caso da Ucrânia:
(i) o imposto sobre os lucros das empresas; e
(ii) o imposto de renda das pessoas físicas;
(doravante denominado “imposto ucraniano”).
b) no caso do Brasil:
o imposto de renda federal
(doravante denominado “imposto brasileiro”)
3. A Convenção aplicar-se-á igualmente a quaisquer impostos idênticos ou substancialmente semelhantes adotados por qualquer das Partes Contratantes após
a data de assinatura da presente Convenção, além dos,
ou em substituição a, impostos existentes. As autoridades competentes dos Estados Contratantes notiﬁcarão
umas às outras sobre quaisquer alterações signiﬁcativas
ocorridas em suas respectivas legislações tributárias.
ARTIGO 3
Deﬁnições Gerais
1. Para os ﬁns da presente Convenção, a não ser
que o contexto exija interpretação diferente:
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a) o termo “Ucrânia”, quando empregado no sentido geográﬁco, signiﬁca o território
da Ucrânia, sua plataforma continental e sua
zona (marítima) econômica exclusiva, inclusive
qualquer área fora do mar territorial da Ucrânia
que, em conformidade com o direito internacional, tenha sido ou venha futuramente a ser
designada área na qual os direitos da Ucrânia
relativos ao fundo do mar e ao subsolo e seus
recursos naturais possam ser exercidos;
b) o termo “Brasil” signiﬁca a República
Federativa do Brasil;
c) o termo “nacional” signiﬁca:
(i) qualquer pessoa física possuidora da
nacionalidade de um dos Estados Contratantes;
(ii) qualquer pessoa jurídica, sociedade
de pessoas ou associação constituída em conformidade com as leis em vigor em um Estado
Contratante;
d) os termos “um Estado Contratante” e
“o outro Estado Contratante” signiﬁcam Brasil
ou Ucrânia, conforme o contexto;
e) o termo “pessoa” inclui uma pessoa
física, uma sociedade e qualquer outro grupo
de pessoas;
f) o termo “sociedade” signiﬁca qualquer
pessoa jurídica ou qualquer entidade tratada
como pessoa jurídica para ﬁns de tributação;
g) os termos “empresa de um Estado
Contratante” e “empresa do outro Estado Contratante” signiﬁcam, respectivamente, uma empresa explorada por um residente de um Estado
Contratante e uma empresa explorada por um
residente do outro Estado Contratante;
h) o termo “tráfego internacional” signiﬁca
qualquer transporte por embarcação ou aeronave operada por uma empresa que tenha sua
sede de direção efetiva em um Estado Contratante, salvo quando a embarcação ou aeronave
for operada exclusivamente entre localidades
no outro Estado Contratante;
i) o termo “autoridade competente” signiﬁca, no caso da Ucrânia, a Administração Estadual de Impostos da Ucrânia, ou seu representante autorizado, e, no caso do Brasil, o Ministro
da Fazenda, o Secretário da Receita Federal,
ou seus representantes autorizados.
2. No que se refere à aplicação da Convenção, a
qualquer tempo, por um Estado Contratante, qualquer
termo aqui não deﬁnido terá, a não ser que o contexto
exija interpretação diferente, o signiﬁcado que, naquele
momento, a ele for atribuido pela legislação daquele
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Estado para ﬁns dos impostos aos quais se aplica a
Convenção, sendo que qualquer signiﬁcado a ele atribuído em conformidade com a legislação tributária vigente naquele Estado prevalecerá sobre outro signiﬁcado
atribuido ao termo por outras leis daquele Estado.
ARTIGO 4
Residente
1. Para os ﬁns da presente Convenção, o termo
“residente de um Estado Contratante” signiﬁca qualquer
pessoa que, em conformidade com as leis daquele Estado,
esteja sujeita ao pagamento de impostos naquele Estado
em virtude de seu domicilio, rcsidencia, sede de direçào,
registro, ou qualquer outro critério semelhante.
2. Quando, em virtude das disposições do parágrafo 1 do presente Artigo, uma pessoa ﬁsica for residente de ambos os Estados Contratantes, sus situação
será deﬁnida da seguinte forma:
a) será considerada residente apenas
do Estado Contratante no qual mantiver uma
habitação permanente; caso mantenha uma
habitação permanente em ambos os Estados
Contratantes, será considerada residente do
Estado Contratante com o qual mantiver relações pessoais e econômicas mais estreitas
(centro de interesses vitais);
b) se o Estado Contratante no qual mantém seu centro de interesses vitais não puder ser determinado, ou caso não mantenha
uma habitaçao permanente em qualquer dos
Estados Contratantes, será considerada residente apenas do Estado Contratante no qual
permancccr habitualmente:
c) se permanecer habitualmente em ambos os Estados Contratantes ou não permanecer habitualmente em qualquer deles, será
considerada residente apenas do Estado Contratante do qual for nacional;
d) se for um nacional de ambos os Estados
Contratantes ou não o for de qualquer deles, as
autoridades competentes dos Estados Contratantes decidirão a questão de comum acordo.
3. Quando, em virtude das disposições do parágrafo 1 do presente Artigo, uma pessoa, que não
uma pessoa ﬁsica, for residente de ambos os Estados
Contratantes, será considerada residente apenas do
Estado Contratante no qual sua sede de direção efetiva estiver localizada.
Artigo 5
Estabelecimento Permanente
1, Para os ﬁns da presente Convenção, o termo
“estabelecimento permanente” signiﬁca uma instalação
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ﬁxa de negócios por meio da qual as atividades de uma
empresa são exercidas no todo ou em parte.
2. O termo “estabelecimento permanente” inclui
especialmente:
a) uma sede de direção;
b) uma sucursal;
o) um escritório;
d) uma fábrica;
e) uma oﬁcina;
f) uma instalação ou estrutura para a
exploração de recursos naturais;
g) uma mina, um poço de petróleo ou
gás uma pedreira ou qualquer outro local de
extração de recursos naturais; e
h) um depósito ou outra estrutura utilizada como um ponto de venda.
3. Um canteiro de obras ou um projeto de construção ou instalação constituirá um estabelecimento permanente apenas se existir por mais de doze meses.
4. Não obstante as disposições anteriores do
presente Artigo, o termo “estabelecimento permanente” não íncluirá
a) a utiiização de instalações para ﬁns,
exclusivametne de armazenamento, exposição
ou entrega de produtos e mercadorias de propriedade da empresa;
b) a manutenção de um estoque de produtos ou mercadorias de propriedade da empresa, para ﬁns, exclusivarnente, de armazenamento, exposição ou entrega;
c) a manutenção de um estoque de produtos ou mercadorias de propriedade da empresa para ﬁns, exclusivamente, de processamento por outra empresa;
d) a manutenção de uma instalação ﬁxa
de negócios para ﬁns, exclusivamente, de aquisição de produtos ou mercadorias, ou de coleta
de informações para a empresa;
e) a manutenção de uma instalação ﬁxa
de negócios para ﬁns, exciusivamente, do exercício, em nome da emprensa, de qualquer outra
atividade de carater preparatório ou auxiliar;
f) a manutenção de uma instalação ﬁxa
de negócios exclusivamente para ﬁns de qualquer combinação das atividades mencionadas nas alineas a a e, desde que a atividade
geral da instalação ﬁxa de negócios resultante
dessa combinação tenha caráter preparatório
ou auxiliar.
5. Não obstante as disposições dos parágrafos 1
e 2 do presente Artigo. quando uma pessoa que não
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um agente independente ao qual se aplica o parágrafo
6 do presente Artigo agir em nome de uma empresa e
detiver, e exercer habitualmente, em um Estado Contratante, autoridade para ﬁrmar contratos em nome
da empresa, ou mantiver um estoque de produtos e
mercadorias de propriedade da empresa, realizando
vendas regulares desses produtos ou mercadorias em
nome da empresa, considerar-se-á que essa empresa mantém um estabelecimento permanente naquele
Estado, no que se refere a quaisquer atividades que
aquela pessoa exerça em nome da empresa, salvo se
as atividades dessa pessoa estiverem limitadas àquelas mencionadas no parágrafo 4 do pesente Artigo as
quais, se exercidas por meio de uma instalação ﬁxa
de negócios, não caracterizariam essa instalação ﬁxa
de negócios como um estabelecimento permanente,
em conformidade com as disposições daquele parágrafo.
6. Uma empresa de um Estado Contratante não
será considerada como tendo um estabclecimento permanente no outro Estado Contratante meramente pelo
fato de exercer sua atividade naquele Estado por intermédio de um corretor, agente comissionado,ou qualquer
outro agente independente, desde que essas pessoas
atuem no âmbito de suas atividades normais.
7. O fato de uma sociedade residente de um Estado Contratante controlar ou ser controlada por uma
sociedade residente do outro Estado Contratante, ou
exercer sua atividade naquele outro Estado (quer por
meio de estabelecimento permanente ou de outra forma), não caracterizará, por si só, qualquer dessas sociedades como estabelecimento permanente da outra.
ARTIGO 6
Rendimetos de Bens Imóveis
1. Os rendimentos de um residente de um Estado
Contratante provenientes de bens imóveis (inclusive
rendimentos decorrentes de atividades agrícolas ou
ﬂorestais) localizados no outro Estado Contratante
poderão ser tributados naquele outro Estado.
2. A expressão “bens imóveis” terá o signiﬁçado
que lhe for atribuido pela legislação do Estado Contratante no qual o bem em questão estiver localizado. A
expressão incluirá, em qualquer caso, os acessórios
da propriedade imobiliária, o gado e o equipamento
utilizado em atividades agrícolas e ﬂorestais, os direitos aos quais se aplicam as disposições da legislação
geral sobre bens imóveis, o usufruto de bens imóveis
e os direitos a pagamentos variáveis ou ﬁxos como
compensação pela exploração de, ou pelo direito dc
explorar, depósitos minerais, fontes e outros recursos
naturais. Embarcações e aeronaves não serão considerados bens imóveis.
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3. As disposições do parágrafo 1 do presente
Artigo aplicar-se-ão aos rendimentos oriundos do uso
direto, da locação, ou de qualquer outro uso de bens
imóveis.
4. As disposições dos parágrafos 1 e 3 do presente Artigo aplicar-se-ão igualmente, aos rendimentos
provenientes dos bens imóveis de uma empresa.
ARTIGO 7
Lucros das Empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante sarão tributáveis apenas nesse Estado, salvo
se a empresa exercer sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente ai situado. Se a empresa exercer sua atividade
conforme acima mencionado, os lucros da empresa
poderão ser tributados no outro Estado, mas somente
no que se refere à parte dos lucros atribuída ao estabelecimento permanente em questão.
2. Ressalvadas as disposições do parágrafo 3 do
presente Artigo, quando uma empresa de um Estado
Contratante exercer sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente ai situado, serão atribuídos a esse estabelecimento permanente, em cada Estado Contratante, os
lucros que o referido estabelecimento viria a auferir
caso constituísse uma empresa distinta e separada
engajada nas mesmas atividades ou em atividades
semelhantes, nas mesmas condições ou em condições semelhantes, negociando de forma totalmente
independente com a empresa da qual é um estabelecimento permanente.
3. No cálculo dos lucros de um estabelecimento
permanente poderão ser deduzidas as despesas incorridas para a consecução dos objetivos do estabelecimento permanente, inclusive despesas de direção e
despesa administrativas em geral, querem no Estado
no qual o estabelecimento permanente estiver situado,
quer em outro lugar. Entretanto, essas deduções não
serão permitidas no que se refere à importância, se
houver, pagas (que não como reembolso de despesas
efetivas) pelo estabelecimento permanente à empresa
ou a qualquer de seus outros escritórios, na forma de
royalties, taxas ou outros pagamentos semelhantes
pelo uso de patentes ou de outros direitos.
4. Não serão atribuídos lucros a um estabelecimento permanente de produtos ou mercadorias para
a empresa.
5. Quando os lucros incluírem rendimentos tratados em outros Artigos da presente Convenção, as
disposições desses Artigos não serão afetadas pelas
disposições do presente Artigo.
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ARTIGO 8
Transporte Marítimo e Aéreo
1. Os lucros decorrentes da operação de embarcações ou aeronaves no tráfego internacional serão
tributáveis apenas no Estado Contratante no qual a
sede de direção efetiva da empresa estiver localizada.
Entretanto, se a sede de direção efetiva não estiver localizada em qualquer dos Estados Contratantes, esses
lucros serão tributáveis apenas no Estado do qual a
empresa for residente.
2. Se a sede de direção efetiva de uma empresa
de navegação situar-se a bordo de uma embarcação,
a referida sede considerar-se-á situada no Estado
Contratante no qual se encontre o porto de registro da
embarcação ou, na ausência e um porto de registro,
no Estado Contratante do qual o operador da embarcação for residente.
3. Para os ﬁns do presente Artigo, os lucros decorrentes da operação de embarcações ou aeronaves
no tráfego internacional incluem:
a) rendimentos decorrentes do aluguel
de embarcações ou aeronaves sem tripulação, e
b) lucros decorrentes do uso, da manutenção ou do aluguel de containers (inclusive
reboques e equipamentos aﬁns para o transporte de containers) utilizados no transporte
de produtos e mercadorias; quando o uso ou
aluguel, a manutenção ou o aluguel em questão, conforme o caso, não for essencial para a
operação de embarcações ou aeronaves no
tráfego internacional.
4. As disposições do parágrafo 1 aplicar-se-ão,
igualmente, aos lucros decorrentes da participação em
grupos de empresas, empreendimentos conjuntos, ou
agência de operações internacional, mas somente á
parte dos lucros referente à participação em operação conjunta.
ARTIGO 9
Empresas Associadas
Quando:
a) uma empresa de um Estado Contratante participar, direta ou indiretamente, da
direção, do controle ou do capital de uma empresa do outro Estado Contratante; ou
b) as mesmas pessoas participarem, direta ou indiretamente, da direção, do controle
ou do capital de uma empresa de um Estado
Contratante e de uma empresa do outro Estado Contratante, e, em qualquer dos casos,

se condições forem estabelecidas ou impostas entre as duas empresas em suas relações
comerciais ou ﬁnanceiras que deﬁram daquelas que seriam estabelecidas entre empresas
independentes, quaisquer lucros que teriam
sido obtidos por uma das empresas, mas que,
em virtude dessas condições, não o foram,
poderão ser acrescidos, por um Estado Contratante, aos lucros daquela empresa e como
tal tributados.
ARTIGO 10
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um residente do
outro Estado Contratante poderão ser tributados nesse outro Estado.
2. Entretanto, esses dividendos poderão ser igualmente tributados no Estado Contratante do qual a
sociedade que paga os dividendos for residente, em
conformidade com a legislação desse Estado, mas, se
quem os receber for o beneﬁciário efetivo dos dividendos, o imposto assim exigido não poderá exceder:
a) 10 por cento do montante bruto dos
dividendos, se o beneﬁciário efetivo for uma
sociedade (que não uma sociedade de pessoas) que detenha, diretamente, no mínimo 25
por cento do capital da sociedade que pagas
os dividendos:
b) 15 por cento do montante bruto dos
dividendos em todos os demais casos.
O presente parágrafo não afetará a tributação da
sociedade no que se refere aos lucros dos quais os
dividendos são pagos.
3. O termo “dividendo”, conforme empregado no
presente Artigo, signiﬁca rendimentos provenientes de
ações, ou outros direitos, com exceção de créditos, que
participem de lucros, bem como rendimentos oriundos
de outras participações de capital sujeitos ao mesmo tratamento tributário dispensado aos rendimentos
oriundos de ações pela legislação do Estado do qual
a sociedade que faz a distribuição é residente.
4. As disposições dos parágrafos 1 e 2 não se aplicarão se o beneﬁciário, efetivo dos dividendos, sendo
residente de um Estado Contratante, exercer atividade
empresarial no outro Estado Contratante, de qual a
empresa que paga os dividendos é residente, por meio
de um estabelecimento permanente nele localizado,
e a participação em relação à qual os dividendos são
pagos estiver efetivamente ligada ao referido estabelecimento permanente. Nesse caso, aplicar-se-ão as
disposições do Artigo 7 da presente Convenção.
5. Quando uma sociedade residente de um Estado
Contratante auferir lucros ou rendimentos provenientes
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do outro Estado Contratante, esse outro Estado não poderá cobrar qualquer imposto sobre os dividendos pagos
pela sociedade, salvo se esses dividendos forem pagos
a um residente desse outro Estado, ou se a participação
em relação á quais os dividendos forem pagos estiver
efetivamente ligada a um estabelecimento permanente
situado nesse outro Estado. Da mesma forma, os lucros
não distribuídos da sociedade não poderão estar sujeitos
o imposto sobre os lucros não distribuídos da sociedade, mesmo que os dividendos pagos ou os lucros não
distribuídos consistam, no todo ou em parte, de lucros
ou rendimentos obtidos nesse outro Estado.
6. Quando um residente de um Estado Contratante mantiver um estabelecimento permanente no
outro Estado Contratante, esse estabelecimento permanente poderá estar sujeito a um imposto retido na
fonte em conformidade com a legislação vigente nesse
outro Estado Contratante. Entretanto, esse imposto não
poderá exceder 10 por cento do montante bruto dos
lucros do estabelecimento permanente determinados
após o pagamento do imposto de renda da pessoa
jurídica referente aos lucros em questão.
7. As disposições do presente Artigo não se aplicarão se o principal propósito, de qualquer pessoa envolvida com a instituição ou transferência das ações
ou outros direitos em relação ao qual o dividendo for
pago, tiver sido tirar vantagem do presente Artigo por
meio da instituição ou transferência das ações.
ARTIGO 11
Juros
1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pago a um residente do outro Estado Contratante,
poderão ser tributados nesse outro Estado.
2. Entretanto, esses juros poderão, igualmente,
ser tributados no Estado Contratante de que provêm,
em conformidade com a legislação desse Estado, mas,
se quem os receber for o beneﬁciário efetivo dos juros,
o imposto assim exigido não poderá exceder 15 por
cento do montante bruto dos juros.
3. O termo “juros”, conforme empregado no presente Artigo, signiﬁca rendimentos decorrentes de
créditos de qualquer natureza, garantidos ou não por
hipoteca com direito ou não de participar dos lucros
do devedor, e em particular rendimentos decorrente de
obrigações e debêntures, bem comum quaisquer honorários ou comissões pagos por serviços prestados por
um banco ou instituições ﬁnanceiras similares.
4. As disposições dos parágrafos 1 e 2 do presente
Artigo não se aplicarão se o beneﬁciário efetivo dos juros, sendo residente de um Estado Contratante de que
provenham os juros por meio de um estabelecimento
permanente nele situado, e o crédito em relação ao qual
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os juros pagos estiver efetivamente ligado ao referido
estabelecimento permanente. Nesse caso, aplicar-se-ão
as disposições do Artigo 7 da presente Convenção.
5. Os juros serão considerados como provenientes de um Estado Contratante quando a fonte pagadora for esse próprio Estado, uma de suas subdivisões
políticas uma autoridade local ou residente desse Estado. Quando, entretanto, a pessoa responsável pelo
pagamento dos juros, quer residente de um Estado
Contratante ou não, mantiver em um Estado Contratante um estabelecimento permanente em relação ao
qual a divida sobre a qual os juros forem pagos houver
sido contraída e o referido estabelecimento permanente arcar com os juros em questão, esses juros serão
considerados provenientes do Estado no qual o estabelecimento permanente estiver situado.
6. Quando, em virtude de um relacionamento especial entre o devedor e o beneﬁciário efetivo ou entre
ambos e terceiros, o montante dos juros, levando-se
em conta o crédito pelo qual forem pagos, exceder o
montante que teria sido acordado entre o devedor e o
beneﬁciário efetivo na ausência de tal relacionamento,
as disposições do presente Artigo aplicar-se-ão somente ao último montante mencionado. Nesse caso,
e parcela excedente dos pagamentos será Tributável
em conformidade com a legislação de cada Estado
Contratante, com a devida observância das demais
disposições da presente Convenção.
7. Não obstante as disposições dos parágrafos
1 e 2 do presente Artigo:
a) os juros provenientes de um Estado
Contratante e pagos ao Governo do outro Estado Contratante, a uma de suas subdivisões
políticas, ou a qualquer agência (inclusive uma
instituição ﬁnanceira) de propriedade exclusiva daquele Governo ou subdivisão política,
estarão isentos de imposto no primeiro Estado Contratante, salvo nos casos em que se
aplique a alínea b;
b) os juros decorrentes de títulos, obrigações ou debêntures emitidos pelo Governo de
um Estado Contratante, uma de suas subdivisões políticas ou qualquer agência (inclusive
uma instituição ﬁnanceira) de propriedade exclusiva daquele governo ou subdivisão política
serão tributáveis apenas nesse Estado.
8. A limitação da alíquota do imposto estabelecida
no parágrafo 2 do presente Artigo não se aplicará aos
juros recebidos de um Estado Contratante por um estabelecimento permanente de uma empresa do outro
Estado Contratante situado em um terceiro Estado.
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9. As disposições do presente Artigo não se aplicarão se o principal propósito, ou um dos principais
propósitos de qualquer pessoa envolvida com a instituição ou transferência do crédito em relação aos
quais os juros forem pagos, tiver sido tirar vantagem
do presente Artigo por meio da instituição ou transferência do crédito em questão.
ARTIGO 12
Royalties
1. Os royalties provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro Estado Contratante poderão ser tributados nesse outro Estado.
2. Entretanto, esses royalties poderão ser igualmente tributados no Estado Contratante de que provém,
em conformidade com a legislação desse Estado, caso
em que o imposto cobrado não excederá 15 por cento
do montante bruto do todos os pagamentos.
3. O termo royalties, conforme empregado no
presente Artigo, signiﬁca os pagamentos de qualquer
natureza recebidos como remuneração pelo uso, ou
o direito de uso, de direitos autorais de obras literárias, artísticas ou cientíﬁcas (inclusive ﬁlmes cinematográﬁcos e ﬁlmes ou ﬁtas para transmissão por rádio
ou televisão), qualquer patente, marca de indústria
ou comércio, desenho ou modelo, plano, fórmula ou
processo secreto, ou pelo uso, ou o direito de uso, de
equipamentos industriais, comerciais ou cientíﬁcos, ou
por informações (know-how) referentes a experiências
adquiridas no setor industrial, comercial ou cientiﬁco.
4. As disposições dos parágrafos 1 e 2 do presente Artigo não se aplicarão se o beneﬁciário efetivo dos
royalties, sendo residente de um Estado Contratante,
do qual provem os royalties, por meio de um estabelecimento permanente nele localizado, e o direito ou o
bem em relação aos quais os royalties forem pagos
estiver efetivamente ligado ao referido estabelecimento
permanente. Nesse caso, aplicar-se-ão as disposições
do Artigo 7 da presente Convenção.
5. Quando, em virtude de um relacionamento especial entre o devedor e o beneﬁciário efetivo ou entre
ambos e terceiros, o montante dos royalties, tendo se
em conta o uso, o direito, ou as informações pelos quais
são pagos, exceder, por qualquer, o montante que teria
sido acordado entre o devedor e o beneﬁciário efetivo na
ausência de tal relacionamento, as disposições do presente Artigo aplicar-se-ão somente ao último montante
mencionado. Nesse caso, a parcela excedente dos pagamentos será tributável em conformidade com a legislação
de cada Estado Contratante, com a devida observância
das demais disposições da presente Convenção.
6. As disposições do presente Artigo não se aplicarão se o principal propósito, ou um dos principais

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

propósitos de qualquer pessoa envolvida com a instituição ou transferência dos direitos em relação, aos
quais os royalties forem pagos, tiver sido tirar vantagem do presente Artigo por meio da instituição ou
transferência em questão.
7. Os royalties serão considerados como provenientes de um Estado Contratante quando a fonte
pagadora for esse próprio Estado, uma de suas subdivisões políticas, uma autoridade local ou um residente
desse Estado. Entretanto, quando a pessoa responsável pelo pagamento dos royalties, quer residente de
um dos Estados Contratantes ou não, mantiver, em
um dos Estados Contratantes, um estabelecimento
permanente em relação ao qual a responsabilidade
pelo pagamento dos royalties houver sido contraída,
e o referido estabelecimento permanente arcar com o
pagamento dos referidos royalties, esses serão considerados como provenientes do Estado Contratante no
qual o estabelecimento permanente estiver situado.
ARTIGO 13
Ganhos de Capital
1. Os ganhos obtidos por um residente de um
Estado Contratante com a alienação de bens imóveis
a que se refere o Artigo 6, situados no outro Estado Contratante, poderão ser tributados nesse outro
Estado.
2. Ganhos decorrentes da alienação de bens móveis que ﬁzerem parte do ativo de um estabelecimento
permanente que uma empresa de um Estado Contratante mantiver no outro Estado Contratante, inclusive os
ganhos decorrentes da alienação desse estabelecimento
permanente (em separado ou em conjunto com toda a
empresa), poderão ser tributados nesse outro Estado.
Entretanto, os ganhos decorrentes da alienação de embarcações ou aeronaves operadas no tráfego internacional, ou de bens móveis referentes à operação dessas
embarcações ou aeronaves, somente serão tributáveis
no Estado Contratante no qual a sede de direção efetiva da empresa estiver situada, em conformidade com
o Artigo 8 da presente Convenção.
3. Os ganhos decorrentes da alienação de quaisquer outros bens que não aqueles a que se referem
os parágrafos 1 e 2 do presente Artigo poderão ser,
tributados em ambos os Estados Contratantes.
ARTIGO 14
Serviços Pessoais Independentes
1. Os rendimentos obtidos por um residente de
um Estado Contratante pela prestação de serviços
proﬁssionais, ou em decorrência de outras atividades
de natureza independente, serão tributáveis apenas
nesse Estado, salvo se a remuneração por esses ser-
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viços ou essas atividades for paga por um residente do
outro Estado Contratante ou por um estabelecimento
permanente nele situado. Nesse caso, os rendimentos
poderão ser tributados nesse outro Estado.
2. A expressão “serviços proﬁssionais” inclui, especialmente, as atividades independentes de caráter
cientíﬁco, técnico, literário, artístico, educacional ou didático, bem como as atividades independentes exercidas por médicos, advogados, engenheiros, arquitetos,
dentistas e contadores.
ARTIGO 15
Serviços Pessoais Dependentes
1. Ressalvadas as disposições dos Artigos 16, 18,
19 e 20 da presente Convenção, os salários, ordenados
e outras remunerações semelhantes recebidas por um
residente de um Estado Contratante em razão de um
emprego seria tributáveis apenas nesse Estado, salvo
se o emprego for exercido no outro Estado Contratante.
Nesse caso, as remunerações correspondentes poderão ser tributadas no outro Estado.
2. Não obstante as disposições do parágrafo 1º
do presente Artigo, as remunerações recebidas por um
residente de um Estado Contratante em função de um
emprego exercido no outro Estado Contratante serão
tributáveis apenas no primeiro Estado se:
a) o beneﬁciário permanecer no outro
Estado por um período ou períodos de tempo não superior(es) ao total de 183 dias em
qualquer período de doze meses iniciado ou
ﬁndo no ano ﬁscal considerado; e
b) as remunerações forem pagas por, ou
em nome de, um empregador não residente
do outro Estado; e
c) as remunerações não forem pagas
por um estabelecimento permanente que o
empregador mantiver no outro Estado.
3. Não obstante as disposições anteriores do presente Artigo, as remunerações recebidas em função
de um emprego exercido a bordo de uma embarcação
ou aeronave operada no tráfego internacional poderão
ser tributada no Estado Contratante no qual a sede de
direção efetiva da empresa estiver situada, em conformidade com o Artigo 8º da presente convenção.
ARTIGO 16
Honorários de Diretores
Os honorários de diretores e outras remunerações
semelhantes recebidos por um residente de um Estado
Contratante na qualidade de membro da diretoria ou
de qualquer outro órgão semelhante de uma empresa residente do outro Estado Contratante poderão ser
tributados nesse outro Estado.
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ARTIGO 17
Artistas e Desportistas
1. Não obstante as disposições dos Artigos 14 e
15 da presente convenção, os rendimentos obtidos por
um residente de um Estado Contratante pelo exercício
de suas atividades pessoais no outro Estado Contratante na qualidade de proﬁssional de espetáculos, tal
como artista de teatro, cinema, rádio ou televisão, ou
como músico, ou na qualidade de desportista, poderia
ser tributados nesse outro Estado.
2. Quando os rendimentos referentes a atividades pessoais exercida por um artista ou desportista
forem atribuídos não ao artista ou desportista, mas
a outra pessoa, esses rendimentos poderão, não
obstante as disposições dos Artigos 7º, 14 e 15 da
presente Convenção, ser tributados no Estado Contratante no qual as atividades artísticas ou desportivas forem exercidas.
ARTIGO 18
Pensões
1. Ressalvadas as disposições do parágrafo 2º,
Artigo 19, da presente convençâo, as pensões e outras remunerações semelhantes pagas a um residente
de um Estado Contratante em razão de um emprego
anterior, bem como qualquer anuidade paga a esse
residente, serão tributáveis apenas nesse Estado.
2. Entretanto, essas pensões e outras remunerações semelhantes poderão, igualmente, ser tributadas no outro Estado Contratante se o pagamento for
efrtuado por um residente desse outro Estado, ou por
estabelecimento permanente nele situado.
3. O termo “anuidade” signiﬁca um valor ﬁxo pagável a um indivíduo, periodicamente, em datas deﬁnidas,
durante sua vida, ou durante um período de tempo especiﬁcado ou determinável, em decorrência da obrigação de
efetuar os pagamentos como retribuição de um adequado
e pleno contravalor em dinheiro ou equivalente.
4. Não obstante as disposições do parágrafo 1º
do presente Artigo, pensões e outras remunerações
semelhantes, bem como qualquer anuidade paga em
conformidade com um Plano de Pensão Estatal como
parte do sistema de seguridade social de um Estado
Contratante, de uma de suas subdivisões políticas
ou de uma autoridade local, serão tributadas apenas
nesse Estado.
ARTIGO 19
Funções Públicas
1. a) As remunerações, que não uma pensão,
pagas por um Estado Contratante ou uma de suas
subdivisões políticas, ou autoridade local, a uma pessoa física por serviços prestados a esse Estado, ou
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subdivisão, ou autoridade serão tributáveis apenas
nesse Estado.
b) Não obstante as disposições da alínea a do
presente parágrafo, as referidas remunerações serão
tributáveis apenas no outro Estado Contratante se os
serviços forem prestados nesse Estado e a pessoa
física for um residente desse listado que:
(i) seja um nacional desse Estado; ou
(ii) não se tenha tornado residente desse
Estado exclusivamente para ﬁns de prestação
dos serviços.
2. a) Qualquer pensão paga por um Estado Contratante, por uma de suas subdivisões políticas, ou por
uma autoridade local, ou com fundos por eles constituídos, a uma pessoa física, por serviços prestados
a esse Estado, ou subdivisão política, ou autoridade
local será tributável apenas nesse Estado.
b) Não obstante as disposições da alínea a do
presente parágrafo, a referida pensão será tributável
apenas no outro Estado Contratante se a pessoa física
for residente e nacional desse Estado.
3. As disposições dos Artigos 15, 16 e 18 da presente Convenção aplicar-se-ão a remunerações e pensões pagas por serviços referentes a atividades empresariais exercidas por um Estado Contratante, ou uma de
suas subdivisões políticas ou autoridade local.
ARTIGO 20
Professores e Pesquisadores
Uma pessoa física que seja, ou tenha sido, em
período imediatamente anterior à sua visita a um Estado Contratante, residente do outro Estado Contratante e que, a convite do Governo do primeiro Estado
mencionado, ou de uma universidade, um estabelecimento de ensino superior, uma escola, um museu ou
outra instituição cultural desse primeiro Estado, ou na
condição de participante de programa oﬁcial de intercâmbio cultural, permanecer nesse Estado por período
não superior a dois anos consecutivos, com a ﬁnalidade
exclusiva de ensinar, preferir palestras ou realizar pesquisas nas referidas instituições, estará isenta, nesse
Estado, de imposto sobre a remuneração recebida por
tal atividade, desde que o pagamento da referida remuneração provenha de fora desse Estado.
ARTIGO 21
Estudantes
1. Os pagamentos recebidos por um estudante ou aprendiz – o qual seja ou tenha sido, no período imediatamente anterior à sua visita a um Estado
Contratante, residente do outro Estado Contratante, e
que esteja presente no primeiro Estado mencionado
para ﬁns, Exclusivamente, de instrução ou treinamen-
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to – para sua manutenção, instrução ou treinamento
rijo serão tributados no primeiro Estado mencionado,
desde que esses pagamentos provenham de fontes
externas a esse Estado.
2. No que se refere a subvenções, bolsas de
estudo e remunerações por emprego não abrangidas
pelo parágrafo 1º do presente Artigo, um estudante ou
aprendiz, conforme descrito no parágrafo 1º do presente
Artigo, terá direito, ademais, durante esse período de
instrução ou treinamento, às mesmas isenções, abatimentos ou reduções de impostos de que gozarem os
residentes do Estado que estiver visitando.
ARTIGO 22
Outros Rendimentos
1. Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante, de onde quer que provenham, não
tratados nos Artigos anteriores da presente convenção,
exceto no que se refere aos rendimentos tratados de
tansferência ou aquisição do direito de propriedade ou
administração de bens situados no outro Estado, serão
tributáveis no primeiro Estado mencionado.
2. Às disposições do parágrafo 1º do presente Artigo não se aplicaria aos rendimentos, exceto aqueles resultantes de bens imóveis conforme
deﬁnidos no parágrafo 2º do Artigo 6º da presente
convenção, se o beneﬁciário desses rendimentos,
sendo residente de um Estado Contratante, exercer
atividades empresariais no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí
situado, e o direito ou o bem em relação aos quais
os rendimentos forem pagos estiver efetivamente ligado ao estabelecimento permanente em questão.
Nesse caso, aplicar-se-ão as disposições do Artigo
7º da presente convenção.
3. Não obstante as disposições dos parágrafos
1º e 2º do presente Artigo, os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não tratados nos artigos anteriores da presente convenção e provenientes
do outro Estado Contratante poderão ser igualmente
tributados nosso outro Estado.
ARTIGO 23
Métodos para Eliminar a Dupla Tributação
1. Quando um residente de um Estado Contratando
obtiver rendimentos que, de acordo com as disposições
da presente convenção, possam ser tributados no outro
Estado Contratante, o primeiro Estado mencionado permitirá, observadas os disposições de sua legislação relativas á eliminação da dupla tributação, como dedução do
imposto incidente sobre os rendimentos desse residente
calculado no primeiro Estado, um montante igual ao imposto sobre os rendimentos pago no outro Estado. Tal
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dedução não poderá exceder a fração do imposto sobre
a renda, calculado antes da dedução, correspondente
aos rendimentos tributáveis no outro Estado.
2. Quando, de acordo com qualquer disposição
da presente convenção, os rendimentos obtidos por
um residente de um Estado Contratante não estarem
isentos de imposto nesse Estado, esse Estado poderá,
todavia, ao calcular o montante do imposto incidente
sobra os demais rendimentos de tal residente, levar
em conta os rendimentos isentos.
ARTIGO 24
Não-Discriminação
1. Os nacionais de um Estado Contratante não
estarão sujeitos, no outro Estado Contratante, a qualquer tributação ou exigência com ela conexa diferente
ou mais onerosa do que a tributação e as exigências
com ela conexas às quais os nacionais desse outro Estado, nas mesmas circunstâncias, estiverem
ou puderem estar sujeitos. A presente disposição,
não obstante as disposições do Artigo 1 da presente
convenção, aplicar-se-á, igualmente, ás pessoas que
não são residentes de um ou de ambos os Estados
Contratantes.
2. As pessoas sem nacionalidade que forem residentes de um Estado Contratante não estarão sujeitas, em qualquer dos Estados Contratantes, a qualquer tributação ou exigência com ela conexa que seja
diferente ou mais onerosa do que a tributação e as
exigências com ela conexas às quais os nacionais do
Estado envolvido, nas mesmas circunstâncias, estiverem ou puderem estar sujeitos.
3. Salvo nos casos aos quais se aplicarem as
disposições do parágrafo 3, do Artigo 7, da presente Convenção, a tributação de um estabelecimento
permanente que urna empresa de um Estado Contratante mantiver no outro Estado Contratante não
será menos favorável do que a tributação das empresas desse Estado que desenvolvam as mesmas
atividades.
4. Salvo nos casos aos quais se aplicarem as
disposições do Artigo 9, parágrafos á e 9 do Artigo
11, ou parágrafos 5 e 6 do Artigo 12 da presente convenção, os juros, royalties e outras despesas pagas
por uma empresa de um Estado Contratante a um
residente do outro Estado Contratante serão, para
ﬁns de determinação dos lucros tributáveis dessa
empresa, redutíveis nas mesmas condições como
se tivessem sido pagos a um residente do primeiro
Estado mencionado.
5. As empresas de um Estado Contratante cujo
capital pertencer ou for controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um ou mais residentes
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do outro Estado Contratante, não estarão sujeitas, no
primeiro Estado mencionado, a qualquer tributação ou
exigência com ela conexa diferente ou mais onerosa
do que a tributação e as exigências com ela conexas
a que estiverem ou puderem estar sujeitas outras empresas semelhantes do primeiro Estado mencionado,
cujo capital permanecer ou foi controlado, total ou
parcialmente, direta ou indiretamente, por um ou mais
residentes de um terceiro Estado.
6. Nenhuma disposição do presente Artigo será
interpretada como obrigando qualquer dos Estados
Contratantes a conceder ás pessoas físicas nele não
residentes qualquer das deduções pessoais, abatimentos ou reduções para ﬁns de tributação concedidos
às pessoas físicas nele residentes cm conformidade
com os critérios não previstos na legislação tributária
em geral.
7. As disposições do presente Artigo aplicar-se-ão
aos impostos de que Trata a presente convenção.
ARTIGO 25
Procedimento Amigável
1. Quando uma pessoa considerar que as ações
de um ou ambos os Estados Contratantes resultam, ou poderão resultar, em relação a si, em uma
tributação em desacordo com as disposições ria
presente convenção, poderá, independentemente
dos recursos previstos no direito interno desses
Estados,submeter seu caso à autoridade competente
do Estado Contratante do qual seja residente ou, se
a situação estiver prevista no parágrafo 1 do Artigo
24 da presente convenção, à autoridade competente
do Estado Contratante do qual seja nacional. O caso
acima mencionado poderá ser submetido dentro dos
limites de tempo previstos na legislação interna do
Estado Contratante.
2. A autoridade competente esforçar-se.á, caso a
objeção lhe pareça justiﬁcada e a referida autoridade
não seja, por si só, capaz de chegar a uma solução
satisfatória, para solucionar o caso mediante acordo
amigável com a autoridade competente do outro Estado Contratante, a ﬁm de evitar uma tributação nãoconforme com a convenção.
3. As autoridades competentes dos Estados
Contratantes esforçar-se-ão para solucionar, mediante acordo amigável, quaisquer diﬁculdades ou
dúvidas quanto à interpretação ou aplicação da
Convenção.
4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderio comunicar-se diretamente a ﬁm de
chegarem a um acordo nos lermos indicados nos parágrafos anteriores.
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ARTIGO 26
Troca da Informações
1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão as informações necessárias à aplicação das disposições da presente Convenção ou da
legislação interna dos Estados Contratantes no que se
refere dos impostos previstos na Convenção, desde que
a tributação em questão não contrario as disposições
da convenção, em particular com o objetivo de prevenir fraudes facilitar a aplicação das disposições legais
contra a redução da carga tributária. As informações
recebidas por um Estado Contratante serão mantidas
sob sigilo e repassadas somente a pessoas ou autoridades (inclusive tribunais e órgão administrativos)
envolvidas no lançamento ou cobrança dos impostos
abrangidos pela presente Convenção, na instauração de
processos sobre infrações relativas a esses impostos,
ou na apreciação de recursos a eles correspondentes.
Essas pessoas ou autoridades utilizarão as informações exclusivamente para esses ﬁns.
As autoridades competentes poderão criar, mediante consulta mútua, as condições, os métodos e as
técnicas apropriados para a referida troca de informações, inclusive informações sobre evasão ﬁscal.
2. Em nenhuma hipótese as disposições do parágrafo 1 do presente artigo serão interpretadas como
impondo às autoridades competentes de qualquer dos
Estados Contratantes a obrigação de:
a) adotar medidas administrativas que
contrariem as leis e, práticas administrativas em
vigor em qualquer dos Estado Contratantes;
b) fornecer informações que não possam
ser obtidas por meios legais ou no curso normal da administração de qualquer dos Estados
Contratantes;
c) fornecer informações que revelem
qualquer segredo comercial, empresarial, industrial ou proﬁssional, ou processo comercial, ou informações cuja revelação contrario
a ordem pública.
ARTIGO 27
Agentes Diplomáticos e Autoridades Consulares
Nenhuma disposição da presente Convenção
afetará os privilégios ﬁscais de agentes diplomáticos
ou autoridades consulares, em conformidade com as
normas gerais do direito internacional ou com as disposições de acordos especiais.
ARTIGO 28
Entrada em Vigor
Cada um dos Estados Contratantes notiﬁcará o outro,
pelo canal diplomático, sobre a conclusão dos procedimen-

tos exigidos por sua legislação nacional para a entrada em
vigor da presente convenção. Esta convenção corará em
vigor na data da última notiﬁcação e aplicar-se á:
a) no que se refere aos impostos retidos
na fonte, a importâncias pagas ou creditadas
a partir do primeiro dia de janeiro do ano civil imediatamente posterior àquele no qual a
Convenção entrar em vigor;
b) no que se refere aos outros impostos
abrangidos pela convenção, ao exercício ﬁscal iniciado no primeiro dia de janeiro do ano
civil imediatamente posterior àquele no que a
convenção entrar em vigor.
ARTIGO 29
Denúncia
A presente convenção vigerá até sua denúncia
por um dos Estados Contratantes. Qualquer um dos
Estados contratantes poderá denunciar a convenção,
por meio dos canais diplomáticos, mediante notiﬁcação
entregue pelo menos seis meses antes do ﬁm de qualquer ano civil que se inicie após o término do quinto
ano da entrada em vigor da convenção.
Nesse caso, a convenção deixará de produzir
efeitos:
a) no que se refere aos impostos retidos
na fonte, para quantias pagas ou creditadas
a partir de primeiro dia de janeiro do ano civil
imediatamente posterior àquele rio qual a notiﬁcação de denúncia for apresentada;
b) no que se refere aos outros impostos
abrangidos pela convenção, para o exercício ﬁscal iniciado a partir do primeiro dia de janeiro do
ano civil imediatamente posterior aquele no qual
a notiﬁcação de denúncia for apresentada.
Em testemunho do que, os signatários, devidamente autorizados por respectivos Governos, ﬁrmam
a presente convenção.
Feita em Kiev, em 16 de janeiro de 2002, em dois
exemplares originais nos idiomas português, ucraniano e inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação entre
os textos em português e em ucraniano, prevalecerá
o texto em inglês.
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PROTOCOLO
Quando da assinatura da convenção entre a República Federativa do Brasil e a Ucrânia para evitar a
dupla tributação e prevenir a evasão ﬁscal no que se
refere aos impostos sobre a renda, os signatários, devidamente autorizados por seus respectivos governos,
acordaram as seguintes disposições que constituem
Parte integrante da convenção
1. Com referência ao Artigo 11, Parágrafo 3
Fica entendido que os juros pagos como
“remuneração sobre o capital próprio” são, em
conformidade com a legislação tributária brasileira, considerados juros também para os
ﬁns do parágrafo
2. Com referência ao Artigo 12, Parágrafo 3
Fica entendido que a expressão “para
informações referentes à experiência industrial, comercial ou cientiﬁca” mencionada no
parágrafo 3 do Artigo 12 inclui os rendimentos
obtidos com a prestação de assistência técnica
e serviços técnicos.
3. Com referência ao Artigo 24. parágrafo 3
Fica entendido que, as disposições do
parágrafo 6 do Artigo 10 não contrariam as
disposições do parágrafo 3 do Artigo 24.
Em testemunho do que, os signatários, devidamente autorizados por seus respectivos Governos,
fumam o presente Protocolo. Feito em Kiev, em 16 de
janeiro de 2002, em dois exemplares originais, nos
idiomas português, ucraniano e inglês, sendo todos os
textos igualmente autênticos. Em caso de divergência
de interpretação entre os textos em português e em
ucraniano, prevalecerá o texto em inglês.

MENSAGEM Nº 219, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto da
Convenção entre a República Federativa do Brasil e o
Governo da Ucrânia para Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal cm Matéria de Impostos sobre a
Renda, celebrada em Kiev, em 16 de janeiro de 2002.
Brasília, 2 de abril de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
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EM Nº 99/MRE.
Brasília, 18 de março de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo á consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de mensagem pela qual se submete ao
referendo do Congresso Nacional o texto da Convenção entre a República Federativa do Brasil e a Ucrânia
destinada a Evitar a Dupla Tributação e a Prevenir a
Evasão Fiscal em Relação ao Imposto sobre a Renda,
celebrada em Kiev, no dia 16 de janeiro de 2002.
2. O principal objetivo da Convenção consiste em
criar um quadro jurídico-Fiscal que proporcione previsibilidade e segurança ao crescente ﬂuxo de pessoas,
capitais e serviços especializados entre os dois Estados Contratantes, ao mesmo tempo em que preserve
adequada receita tributária em ambos os países.
3. Sua assinatura se reveste de especial importância
num momento em que a economia brasileira consolida sua
estabilidade e se abre mais às relações com o exterior.
4. Politicamente, é importante ressaltar que se
trata da primeira Convenção concluída com um país
do Leste Europeu desde 1986 e a primeira com um
país que antes integrava a antiga União Soviética, já
que as duas outras convenções foram celebradas com
a Hungria e a então Tchecoslováquia.
5. O Brasil já possui Convenções semelhantes com
mais de vinte países e está em negociações com alguns
outros. Ao facilitar o ﬂuxo de pessoas, capitais e serviços especializados entre Brasil e Ucrânia e estabelecer
regras mais precisas para a tributação dos rendimentos
das pessoas físicas e jurídicas residentes de um ou de
ambos os Estados Contratantes, a Convenção representará signiﬁcativa contribuição para a intensiﬁcação do relacionamento econômico entre os dois países.
Respeitosamente, – Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 126, DE 2006
(Nº 2.411/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre a
República Federativa do Brasil e a Ucrânia,
celebrado em Kiev, 16 de janeiro de 2002.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre a República
Federativa do Brasil e a Ucrânia, celebrado em Kiev,
em 16 de janeiro de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possa resultar
em revisto do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravoso, ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
ACORDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
EM MATÉRIA PENAL ENTRE A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A UCRÂNIA
A República Federativa do Brasil e A Ucrânia, (doravante denominadas “Partes”), desejosos de facilitar
a execução das tarefas dos órgãos competentes pelo
cumprimento da lei de ambos os países, na investigação, inquérito, ação penal e prevenção do crime por
meio de cooperação e assistência judiciária mútua em
matéria penal, Acordam o seguinte;
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g) assistência em procedimentos relacionados a imobilização e conﬁsco de bens,
restituição, cobrança de multas; e
h) qualquer outra forma de assistência
não proibida pelas leis da Parte requerida.
3. A assistência será prestada ainda que o fato
sujeito a investigação, inquérito ou ação penal não seja
punível na legislação de ambas as Partes.
4. O presente Acordo destina-se tão-somente
à assistência judiciária mútua entre as Partes. Seus
dispositivos não darão direito a qualquer indivíduo de
obter, suprimir ou excluir qualquer prova ou impedir
que uma solicitação seja atendida.
ARTIGO II
Autoridades Centrais
1. As Partes designarão Autoridades Centrais
para enviar e receber solicitações em observância ao
presente Acordo.
2. Para a República Federativa do Brasil, a Autoridade Central será o Ministério da Justiça. Para a
Ucrânia, as autoridades centrais serão o Ministério da
Justiça, em caso de processos judiciais, e a Procuradoria-Geral em caso de investigações ou inquéritos.
3. As autoridades centrais se comunicarão diretamente para as ﬁnal idades estipuladas neste Acordo.
ARTIGO III
Restrições à assistência
1. A autoridade central da Parte requerida poderá
negar assistência se:

1. As Partes se obrigam a prestar assistência
mútua, nos termos do presente Acordo, em matéria
de investigação, inquérito, ação penal, prevenção de
crimes e processos relacionados a delitos de natureza criminal.
2. A assistência incluirá:

a) a solicitação referir-se a delito previsto
na legislação militar, sem contudo constituir
crime comum;
b) o atendimento à solicitação prejudicar
a segurança ou interesses essenciais semelhantes da Parte requerida; ou
c) a solicitação não for feita de conformidade com o Acordo.

a) tomada de depoimentos ou declarações de pessoas;
b) fornecimento de documentos, registros e bens;
c) localização ou identiﬁcação de pessoas
físicas ou jurídicas ou bens;
d) entrega de documentos;
e) transferência de pessoas sob custódia
para prestar depoimento ou outros ﬁns;
f) execução de pedidos de busca e apreensão;

2. Antes de negar a assistência com base no
disposto neste artigo, a autoridade central da Parte
requerida deverá consultar a autoridade central da
Parte requerente para avaliar se a assistência pode ser
prestada sob as condições consideradas necessárias.
Caso a Parte Requerente aceite essa assistência condicionada, tais condições deverão ser respeitadas.
3. Caso a Autoridade Central da Parte Requerida negue a assistência, deverá informar à Autoridade
Central da Parte Requerente das razões dessa denegação.

ARTIGO I
Alcance da Assistência
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ARTIGO IV
Forma e Conteúdo das Solicitações
1. A solicitação de assistência deverá ser feita por
escrito, a menos que a autoridade Central da Parte Requerida acate solicitação sob outra forma, em situações
de urgência. Nesse caso, se a solicitação não tiver sido
feita por escrito, deverá ser a mesma conﬁrmada, por
escrito, no prazo de dez dias, a menos que a Autoridade Central da Parte Requerida concorde que seja
feita de outra forma. A solicitação será acompanhada
de tradução para o idioma da Parte Requerida.
2. A solicitação deverá conter as seguintes informações:
a) o nome da autoridade que conduz a
investigação, o inquérito, a ação penal ou o
procedimento relacionado com a solicitação;
b) descrição da matéria e da natureza
da investigação, do inquérito, da ação penal
ou do procedimento, incluindo, até onde for
possível determiná-lo, o delito especíﬁco em
questão;
c) descrição da prova, informações ou
outra assistência pretendida; e
d) declaração da ﬁnalidade para a qual
a prova, as informações ou outra assistência
são necessárias.
3. Quando necessário e possível, a solicitação
deverá também conter:
a) informação sobre a identidade e a localização de qualquer pessoa física ou jurídica
de quem se busca uma prova;
b) informação sobre a identidade e a localização de uma pessoa física ou jurídica a ser
intimada, o seu envolvimento com o processo
e o procedimento de intimação cabível;
c) informação sobre a identidade e a localização de uma pessoa física ou jurídica ou
de um objeto a ser encontrados;
d) descrição precisa do local ou pessoa
física ou jurídica a ser revistados e dos bens
a ser apreendidos;
e) descrição da forma sob a qual qualquer depoimento ou declaração deva ser tomado e registrado;
f) lista das perguntas a serem feitas às
pessoas mencionadas na solicitação;
g) descrição de qualquer procedimento
especial a ser seguido no cumprimento da
solicitação;
h) informações quanto à ajuda de custo e
ao ressarcimento de despesas a que a pessoa
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tem direito quando convidada a comparecer
perante a Parte Requerente; e
i) qualquer outra informação que possa ser
levada ao conhecimento da Parte Requerida,
para facilitar o cumprimento da solicitação.
ARTIGO V
Cumprimento das Solicitações
1. A Autoridade Central da Parte Requerida atenderá imediatamente à solicitação ou a transmitirá,
quando oportuno, à autoridade que tenha jurisdição
para fazê-lo. As autoridades competentes da Parte
Requerida envidarão todos os esforços no sentido de
atender à solicitação. A justiça da Parte Requerida
deverá emitir intimações, mandados de busca e apreensão ou outras ordens necessárias ao cumprimento
da solicitação.
2. A Autoridade Central da Parte Requerida providenciará tudo o que for necessário e arcará com as
despesas de representação da Parte Requerente na
Parte Requerida, em quaisquer procedimentos originados de uma solicitação de assistência, nos termos
deste Acordo.
3. As solicitações serão executadas de acordo
com as leis da Parte Requerida, a menos que os termos
deste Acordo disponham de outra forma. O método de
execução especiﬁcado na solicitação deverá, contudo,
ser seguido, exceto no que tange às proibições previstas nas leis da Parte Requerida.
4. Caso a Autoridade Centra] da Parte Requerida
conclua que o atendimento a uma solicitação interferirá no curso de uma investigação, inquérito, ação penal ou procedimento em curso naquela Parte, poderá
determinar que se adie o atendimento àquela solicitação, ou optar por atendê-la sob as condições julgadas
necessárias após consultas com a Autoridade Central
da Parte Requerente. Caso a Parte Requerente aceite essa assistência condicionada, deverá respeitar as
condições estipuladas.
5. Quando solicitado pela Autoridade Central da
Parte Requerente, a Parte Requerida se empenhará
ao máximo no sentido de manter o caráter conﬁdencial
da solicitação e de seu conteúdo. Se a solicitação não
puder ser atendida sem a quebra dessa conﬁdencialidade, a Autoridade Central da Parte Requerida disso
informará a Autoridade Central da Parte Requerente,
que então decidirá se ainda assim deve ou não ser
executada a solicitação.
6. A Autoridade Central da Parte Requerida responderá a indagações razoáveis efetuadas pela Au-
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toridade Central da Parte Requerente com relação ao
andamento de uma assistência solicitada.
7. A Autoridade Central da Parte Requerida deverá informar imediatamente a Autoridade Central
da Parte Requerente sobre o resultado do atendimento à solicitação. Caso a solicitação seja negada,
retardada ou adiada, a Autoridade Central da Parte
Requerida informará a Autoridade Central da Parte
Requerente das razões da denegação, do atraso ou
do adiamento.
ARTIGO VI
Custos
A Parte Requerida arcará com todos os custos
relacionados ao atendimento da solicitação, com exceção dos honorários devidos ao perito, as despesas de
tradução, interpretação e transcrição, bem como ajudas de custo e despesas resultantes do transporte de
pessoas, de acordo com os Artigos X e XL do presente
Acordo, casos em que caberão à Parte Requerente.
ARTIGO VII
Restrições ao Uso
1. A Autoridade Central da Parte Requerida
pode solicitar que a Parte Requerente deixe de
usar qualquer informação ou prova obtida por força
deste Acordo em investigação, inquérito, ação penal ou procedimentos outros que não aqueles descritos na solicitação, sem o prévio consentimento
da Autoridade Central da Parte Requerida. Nesses
casos, a Parte Requerente respeitará as condições
estabelecidas.
2. A Autoridade Central da Parte Requerida poderá solicitar que as informações ou provas produzidas
por força do presente Acordo sejam mantidas conﬁdenciais ou usadas apenas sob os termos e condições
por ela especiﬁcadas. Caso a Parte Requerente aceite
as informações ou provas sujeitas a essas condições,
ela respeitá-las-á.
3. Nenhum dos dispositivos contidos neste Artigo
constituirá impedimento ao uso ou revelação das provas ou informações, na medida em que haja obrigação
legal nesse sentido na Parte Requerente, no âmbito
de uma ação penal. A Parte Requerente deve notiﬁcar
previamente a Parte Requerida do possível uso ou revelação de tais informações ou provas.
4. Informações ou provas que tenham sido tomadas públicas na Parte Requerente, nos termos do
parágrafo 1 ou 2, podem, daí por diante, ser usadas
para qualquer ﬁm.
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ARTIGO VIII
Depoimento ou Produção de Prova
na Parte Requerida
1. Uma pessoa intimada a depor ou a apresentar
prova, nos termos deste Acordo, será obrigada, quando
necessário, a apresentar-se e testemunhar ou exibir
documentos, registros e bens.
2. Mediante solicitação, a Autoridade Central da
Parte Requerida antecipará informações sobre data e
local da tomada de depoimento ou produção de prova,
de acordo com o disposto neste Artigo.
3. A Parte Requerida permitirá a presença de
pessoas indicadas na solicitação, no decorrer do seu
atendimento, e permitirá que apresentem perguntas
a serem dirigidas à pessoa que dará testemunho ou
apresentará prova.
4. Caso a pessoa mencionada no parágrafo 1 alegue condição de imunidade, incapacidade ou privilégio
prevista nas leis da Parte Requerente, o depoimento
ou prova deverá, não obstante, ser tomado, e a alegação, por escrito, serão levados ao conhecimento da
Autoridade Central da Parte Requerente.
5. As pessoas mencionadas no parágrafo 1 que
gozarem de privilégio, imunidade ou inviolabilidade
na Parte Requerida somente poderá ser obrigado a
testemunhar e apresentar documentos, registros e
bens, na medida em que for permitido pela legislação
da Parte Requerida.
6. Os depoimentos e documentos recebidos na
Parte Requerida, caso estejam devidamente certiﬁcados,
manterão seu valor de prova na Parte Requerente.
ARTIGO IX
Registros Oﬁciais
1. A Parte Requerida fornecerá à Parte Requerente cópias de documentos de acesso geral, inclusive documentos ou informações de qualquer natureza,
disponíveis nos órgãos e entidades estatais da Parte
Requerida.
2. A Parte Requerida pode fornecer cópias de
quaisquer registros, incluindo documentos ou informações que estejam sob a guarda de autoridades naquela Parte, na mesma medida e nas mesmas condições em que estariam disponíveis às suas próprias
autoridades policiais ou judiciais. A Parte Requerida
pode a seu critério, negar, no todo ou em parte, uma
solicitação referente a documentos não disponíveis ao
público em geral.
ARTIGO X
Depoimento e prova na Parte Requerente
1. Quando a Parte Requerente solicitar o comparecimento de uma pessoa naquela Parte para depoi-

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mento ou prova, a Parte Requerida deverá convidar
essa pessoa para comparecer perante a autoridade
competente na Parte Requerente. A Parte Requerente
determinará o montante das despesas a ser coberto. A
Autoridade Central da Parte Requerida informará imediatamente à Autoridade Central da Parte Requerente
da resposta da pessoa.
2. A Autoridade Central da Parte Requerente poderá, a seu critério, determinar que a pessoa convidada
a comparecer perante a Parte Requerente, de acordo
com o estabelecido neste Artigo, não estará sujeita a
intimação, detenção ou qualquer restrição de liberdade
pessoal, resultante de quaisquer atos ou condenações
anteriores à sua partida da Parte Requerida.
3. O salvo-conduto fornecido com base neste
Artigo perderá a validade sete dias após a notiﬁcação, pela Autoridade Central da Parte Requerente à
Autoridade Central da Parte Requerida, de que a presença da pessoa não é mais necessária, ou quando
a pessoa, já tendo deixado a Parte Requerente, a ela
retorne voluntariamente. A Autoridade Central da Parte Requerente poderá, a seu critério, prorrogar esse
período por até quinze dias.
ARTIGO XI
Traslado de Pessoas sob Custódia
1. Uma pessoa sob custódia da Parte Requerida, cuja presença na Parte Requerente seja solicitada para ﬁns de assistência, nos termos do presente
Acordo, será trasladada da Parte Requerida à Parte
Requerente para aquele ﬁm, caso a pessoa consinta, e se as Autoridades Centrais de ambas as Partes
também concordarem.
2. Uma pessoa sob custódia da Parte Requerente, cuja presença na Parte Requerida seja solicitada para ﬁns de assistência, nos termos do presente
Acordo, poderá ser trasladada da Parte Requerente
para a Parte Requerida, caso a pessoa consinta, e se
as Autoridades Centrais de ambas as Partes também
concordarem.
3. Para ﬁns deste Artigo:
a) a Parte receptora terá competência e
obrigação de manter a pessoa trasladada sob
custódia, salvo autorização em contrário pela
Parte remetente;
b) a Parte receptora devolverá a pessoa
trasladada à custódia da Parte remetente tão
logo as circunstâncias assim o permitam, ou
conforme entendimento contrário acordado
entre as Autoridades Centrais de ambas as
Partes;
c) a Parte receptora não requererá à
Parte remetente a abertura de processo de
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extradição para o regresso da pessoa trasladada; e
d) o tempo em que à pessoa receptora
será computado no cumprimento da sentença
a ela imposta na Parte remetente.
ARTIGO XII
Trânsito de Pessoas sob Custódia
1. A Parte Requerida pode autorizar trânsito por
seu território de pessoa mantida sob custódia de uma
terceira parte e cujo comparecimento pessoal foi exigido pela Parte Requerente para depoimento, provas ou
prestar outra assistência na investigação, perseguição
ou processo criminal relacionado com o crime.
2. A Parte Requerida estará autorizada e obrigada a manter essa pessoa sob custódia durante seu
trânsito.
3. Cada Parte poderá recusar o trânsito de seus
cidadãos.
ARTIGO XIII
Localização ou Identiﬁcação de Pessoas ou Bens
A Parte Requerida se empenhará ao máximo no
sentido de precisar a localização ou a identidade de
pessoas físicas ou jurídicas ou bens discriminados na
solicitação.
ARTIGO XIV
Entrega de Documentos
1. A Parte Requerida se empenhará ao máximo
para providenciar a entrega de documentos relativos,
no todo ou em parte, a qualquer solicitação de assistência pela Parte Requerente, de conformidade com
os dispositivos deste Acordo.
2. Qualquer documento solicitando o comparecimento de uma pessoa perante autoridade do Parte
Requerente deverá ser emitido com a devida antecedência em relação à data prevista para o comparecimento.
3. A Parte Requerida deverá apresentar o comprovante da entrega dos documentos na forma especiﬁcada na solicitação.
ARTIGO XV
Busca e Apreensão
1. A Parte Requerida executará o mandado de
busca, apreensão e entrega de qualquer bem à Parte
Requerente, desde que o pedido contenha informação que justiﬁque tal ação, segundo as leis da Parte
Requerida.
2. A Autoridade Central da Parte Requerida poderá solicitar que a Parte Requerente aceite termos e condições julgados necessários à proteção de interesses
de terceiros quando da transferência de um bem.
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ARTIGO XVI
Devolução de Bens e Documentos
A Autoridade Central da Parte Requerida pode
solicitar à Autoridade Central da Parte Requerente
a devolução, com a urgência possível, de quaisquer
documentos, registros ou bens, a ela entregues em
decorrência do atendimento à solicitação objeto deste Acordo.
ARTIGO XVII
Assistência em Processos de Perda de Bens
1. Caso a Autoridade Central de uma das Partes
tome conhecimento da existência de produtos ou instrumentos de crime localizados no território da outra
Parte e passíveis de conﬁsco ou apreensão, de acordo
com a legislação da Parte Requerida, poderá informar
à Autoridade Central da outra Parte a respeito dessa
circunstância. Se esta Parte tiver jurisdição sobre a
matéria, poderá repassar essa informação às suas
autoridades para que se avalie a providência mais
adequada a tomar. Essas autoridades basearão sua
decisão nas leis de seus respectivos países e incumbirão sua Autoridade Central de informar a outra Parte
quanto à providência tomada.
2. As Partes prestarão assistência mútua na medida em que seja permitida pelas respectivas leis que
regulam o procedimento para os casos de apreensão
de produtos e instrumentos de crime, de restituição às
vítimas do crime, e de cobrança de multas impostas
por sentenças penais. Pode-se incluir entre as ações
previstas neste parágrafo a indisponibilidade temporária
desses produtos ou instrumentos do crime, enquanto
se aguarda julgamento de outro processo.
3. A Parte que tem custódia dos produtos ou instrumentos de crime deles disporá de acordo com sua
lei. Qualquer Parte pode transferir esses bens, total ou
parcialmente, ou o produto de sua venda para a outra
Parte, de acordo com a lei da Parte que transferir e
nos termos que julgar adequados.
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amente, no sentido de promover o uso mais eﬁcaz
deste Acordo. As Autoridades Centrais podem também
estabelecer acordo quanto a medidas práticas que se
tomem necessárias com vistas a facilitar a implementação deste Acordo.
ARTIGO XX
Aplicação
Este Acordo será aplicado a qualquer solicitação
apresentada após a data de sua entrada em vigor, ainda que os atos ou omissões que constituam o delito
tenham ocorrido antes daquela data.
ARTIGO XXI
Procedimento de Ratiﬁcação,
Vigência e Denúncia
1. O presente Acordo estará sujeito a ratiﬁcação
e os seus instrumentos de ratiﬁcação serão trocados
o mais brevemente possível.
2. O presente Acordo entrará em vigor na data
da troca dos instrumentos de ratiﬁcação.
3. As Partes poderão modiﬁcar o presente Acordo
por consentimento mútuo e tais emendas entrarão em
vigor por meio da troca de notas, por escrito, entre as
Partes, através dos canais diplomáticos, informando
que as formalidades internas para sua entrada em vigor foram completadas.
4. Cada uma das Partes poderá denunciar este
Acordo por meio de notiﬁcação, por escrito, através dos
canais diplomáticos, à outra Parte. A denúncia produzirá
efeito 6 (seis) meses da data da notiﬁcação.
Feito em Kiev, em 16 de janeiro de 2002, em dois
exemplares originais, nos idiomas português e ucraniano, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

ARTIGO XVIII
Compatibilidade com Outros Acordos
Os termos de assistência e demais procedimentos
contidos neste acordo não constituirão impedimento
a que uma Parte preste assistência à outracom base
em dispositivos de outros acordos internacionais aplicáveis, ou de conformidade com suas leis nacionais.
As Partes podem também prestar-se assistência nos
termos de qualquer acordo, ajuste ou outra prática bilateral cabível.
ARTIGO XIX
Consultas
As Autoridades Centrais das Partes realizarão
consultas, em intervalos de tempo acertados mutu-

MENSAGEM Nº 331, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria
Penal entre a República Federativa do Brasil e a Ucrânia, celebrado em Kiev, em 16 de janeiro de 2002.
Brasília, 6 de maio de 2002.
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EM Nº 115 /MRE.
Brasília, 5 de abril de 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem
pela qual se encaminha ao referendo do Congresso Nacional o texto do “Acordo de Assistência Judiciária em
Matéria Penal”, igualmente em anexo, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Ucrânia, em Kiev, em 16 de janeiro de 2002.
2. O Ministério da Justiça participou de todas as
etapas de negociação do referido instrumento, tendo
igualmente integrado a delegação brasileira que negociou o texto ﬁnal do Acordo.
3. O Acordo inscreve-se no marco de estreitamento das relações entre os dois países no âmbito da
cooperação judiciária, constituindo o primeiro instrumento ﬁrmado sobre o tema com aquele país, ao qual
deverá naturalmente somar-se a celebração de outros
atos bilaterais nesse campo cada vez mais importante
das relações internacionais.
4. A exemplo de outros Acordos que o Brasil vem
assinando com países de diferentes regiões e tradições
jurídicas, o presente texto prevê extenso elenco de procedimentos por meio dos quais as autoridades competentes de ambos os Estados deverão prestar assistência
mútua para a investigação de delitos e pata a condução
de processos judiciais de natureza penal. A assistência
a ser concedida inclui, sobretudo, cooperação para a
produção de provas em matéria penal e para a execução
de medidas sobre bens produtos de delito.
5. O Acordo estabelece algumas salvaguardas
que permitem aos países, se necessário, denegar a assistência. As hipóteses previstas para tal indeferimento
referem-se a delitos de caráter militar e á possibilidade
de conﬂito no tocante à segurança nacional da Parte
requerida. Por outro lado, foi contemplado dispositivo
pelo qual o deslocamento de pessoas cumprindo sentença em um dos países, em atendimento a pedido de
cooperação para prestar depoimento no outro Estado,
está condicionado ao consentimento do depoente, assim
como das Autoridades Centrais de ambos os países.
6. Dada a crescente freqüência da extensão do caráter transnacional a delitos de relevo, o Acordo reveste-se
de importância fundamental para o combate de práticas
criminosas que envolvem os dois países. Busca-se, em
suma, aumentar, por meio de medidas de aproximação
de legislações previstas em instrumentos desse tipo, a
eﬁciência da cooperação judiciária com o exterior.
7. Uma vez que é da competência exclusiva do
Congresso Nacional resolver deﬁnitivamente sobre
Acordos, nos termos do inciso I do Artigo 49 da Cons-
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tituição Federal, permito-me submeter projeto de Mensagem presidencial, juntamente com cópias autênticas
do referido instrumento, para que Vossa Excelência,
caso esteja de acordo, encaminhe o assunto à apreciação do Poder Legislativo.
Respeitosamente, – Celso Lafer, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 127, DE 2006
(Nº 1.545/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Ucrânia, celebrado em
Brasília, em 21 de outubro de 2003.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Ucrânia, celebrado a Brasília, em 21 de outubro de 2003.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possas resultar
em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
TRATADO DE EXTRADICÃO ENTRE A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E A UCRÂNIA
A República Federativa do Brasil
e
A Ucrânia
(doravante denominados como “Parte”),
Desejando tomar mais efetivos os esforços envidados pelas Partes no combate ao crime;
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Observando os princípios do respeito pela soberania e não-ingerência nos assuntos internos de
cada uma, assim como as normas do Direito Internacional;
e
Conscientes da necessidade de empreenderem
a mais ampla cooperação para a extradição de criminosos foragidos no exterior,
Concluem o presente Tratado nos termos que
se seguem:
ARTIGO 1
Obrigação de Extraditar
As Partes obrigam-se reciprocamente à entrega,
de acordo com as condições estabelecidas no presente
Tratado, e de conformidade com as normas internas
de cada uma delas, dos indivíduos que respondam a
processo – ou tenham sido condenados pelas autoridades judiciárias de uma das Partes e se encontram
no território da outra, para julgamento ou execução de
uma pena que consista em privação de liberdade.
ARTIGO 2
Admissibilidade
1. Para que se preceda a extradição, é necessário que:
a) A Parte requerente tenha Jurisdição
para julgar sobre os fatos nos quais se fundamenta o pedido de extradição, cometidos ou
raio em seu território;
b) As leis de ambas as Partes imponha para o crime pelo qual a extradição está
sendo solicitada, penas mínima privativas de
liberdade de um ano, independentemente da
denominação do delito;
c) A Parte da pena ainda não cumprida
seja igual ou superior a um ano, no caso de
extradição para execução de sentença;
2. Quando o pedido de extradição referir-se a mais
de um delito, e alguns deles não cumprirem com os
requisitos deste Artigo, a extradição poderá ser concedida somente para os crimes que preencherem as
referidas exigências.
3. Em matéria de infrações penais ﬁscais, ﬁnanceiras, tributárias e relativas a canudo cambial, a extradição será concedida com observinciz deste Tratado
e da legislação do Estado requerido. A extradição não
poderá ser negada em razão da lei do Estado requerido não estabelecer o mesmo tipo de imposto, ou estes
não serem regulamentados da mesma forma na lei de
ambos os Estados.
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ARTIGO 3
Inadmissibilidade

1. Não será concedida a extradição:
a) quando, pelo mesmo fato, a pessoa
reclamada já tenha sido julgada, anistiada ou
indultada na Parte requerida;
b) quando a pessoa reclamada tiver que
comparecer, na Parte requerente, perante Tribunal ou Juízo de exceção;
c) quando a infração penal pela qual é
pedida a extradição for de natureza estritamente militar;
d) quando a infração constituir delito político ou fato conexo;
e) quando a Parte requerida tiver fundados motivos para supor que a pedido de
extradição foi apresentado com a ﬁnalidade
de perseguir ou punir a pessoa reclamada
por motivo de raça, religião, nacionalidade
ou opiniões políticas; bem como supor que a
situação da mesma seja agravada por esses
motivos;
2. A apreciação do caráter do crime caberá exclusivamente ao Estado requerido.
3. Para os efeitos deste Tratado, considerar-se-ão
delitos estritamente militares as infrações penais que
encerrem atos ou fatos estranhos ao direito penal comum e que derivem, unicamente, de uma legislação
especial aplicável aos militares e tendente à manutenção da ordem ou da disciplina nas forças armadas.
4. A simples alegação de uma ﬁnalidade política
na prática de um crime não o qualiﬁca como delito de
tal natureza.
5. Para os efeitos deste Tratado, não serão consideradas infrações de natureza política:
a) atentados contra a vida de um chefe
de Estado ou Governo estrangeiro, ou contra
membro de sua família;
b) o genocídio, os crimes de guerra o
os cometidos contra a paz e a segurança da
humanidade.
c) os atos de terrorismo, tais como:
I – atentado contra a vida, a integridade
física ou a liberdade de indivíduos que tenham
direito à uma proteção internacional, incluídos
os agentes diplomáticos;
II – a tomada de reféns ou o seqüestro
de pessoas;
III – o atentado contra pessoas ou bens
cometidos mediante o emprego de bombas,
granadas, foguetes, minas, armas de fogo,
explosivos ou dispositivos similares;
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IV – atos de captura ilícita de barcos ou
aeronaves;
V – a tentativa de prática de delitos previstos neste Artigo ou a participação como coautor ou cúmplice de uma pessoa que cometa
ou tente cometer ditos delitos;
VI – em geral, qualquer ato de violência
não compreendido entre os anteriores e que
esteja dirigido contra a vida, a integridade
física ou a liberdade das pessoas ou visem
atingir instituições.
d) crimes incluídos em acordos internacionais em vigor para ambas as Partes.
ARTIGO 4
Não Extradição de Nacionais
1. Qualquer Parte tem o direito de recusar a extradição de seus nacionais.
A Parte que por essa razão não entregar seu nacional promoverá, a pedido da Parte requerente, seu
julgamento, mantendo-a informada do andamento do
processo e, ﬁnalizado, remeterá cópia da sentença.
2. Para os efeitos deste Artigo, a condição de
nacional será destinada pela legislação da Parte requerida, apreciada no momento da decisão sobre a
extradição.
ARTIGO 5
Prescrição
A extradição poderá ser recusada se a pessoa
procurada não puder mais ser punida em razão da
proscrição da pretensão punitiva de acordo com a legislação interna de qualquer uma das Partes.
ARTIGO 6
Denegação Facultativa
A entrega poderá ser denegada se, na Parte requerida, a pessoa procurada estiver sendo julgada pelo
mesmo fato ou fatos que fundamentam a solicitação,
ou ainda se o processo for extinto de acordo com a
legislação interna da Parte requerida.
ARTIGO 7
Garantias à Pessoa do Extraditando
1. A pessoa entregue com base neste Tratado
não poderá, sem o consentimento prévio da Parte
requerida:
a) ser entregue a terceiro país; e
b) ser processada e julgada por qualquer
outra infração cometida anteriormente.
2. À pessoa extraditada será garantida ampla defesa e, se necessário, a assistência de um intérprete,
de acordo com a legislação da Parte requerida.
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3. Quando a denominação do fato imputado vier a
modiﬁcar-se durante o processo, a pessoa reclamada
somente será processada ou julgada na medida em que
os elementos constitutivos do delito que correspondem
à nova denominação permitam a extradição.
4. O extraditado não gozará das garantias previstas no parágrafo 1 deste Artigo quando, tendo tido
a oportunidade de abandonar o território da Parte à
qual foi entregue, não o fez dentro dos 45 (quarenta e
cinco) dias posteriores à sua libertação, ou a ele tenha
regressado depois de tê-lo deixado.
ARTIGO 8
Detração
A pessoa extraditada tem garantia de que o período em que esteve sob custódia do país requerido,
em razão do pedido de extradição, será computado
pela Parte requerente.
ARTIGO 9
Canais de Comunicação e Autoridades
Competentes
1. Para efeitos de presente Tratado, as autoridades competentes das Partes se comunicarão por via
diplomática.
2. As autoridades competentes para aplicação
do presente Tratado serão:
a) Para a República Federativa do Brasil,
o Ministério da Justiça;
b) Para a Ucrânia, o Ministério da Justiça,
nos casos em fase de julgamento e de execução da sentença, e a Procuradoria-Geral, para
os casos na fase de inquérito.
ARTIGO 10
Pedido e Documentos que o Fundamentam
1. O pedido de extradição será apresentado por
escrito, mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) quando se tratar de indivíduo não condenado: original ou cópia autêntica do mandado de prisão e, se for necessário, do ato do
processo criminal equivalente;
b) quando se tratar de condenado: original ou cópia autêntica da sentença condenatória e certidão de que a mesma não foi totalmente cumprida e do tempo que faltou para
seu cumprimento.
2. O pedido de extradição deverá conter a indicação precisa do fato imputado, a data, o lugar em
que foi praticado, bem como dados, ou antecedentes
necessários à comprovação da identidade da pessoa
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reclamada. Deverá ser ainda acompanhado de cópias
dos textos da lei aplicados à espécie na Parte requerente, dos que fundamentem a competência deste, bem
como das disposições legais relativas à prescrição da
ação penal ou da condenação.
3. A Parte requerente apresentará, ainda, provas
ou indícios de que a pessoa reclamada ingressou ou
permanece no território da Parte requerida.
4. Se o pedido de extradição não estiver devidamente instruído, a Parte requerida solicitará
à Parte requerente que, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado do recebimento da comunicação,
forneça as informações adicionais. Decorrido esse
prazo, o pedido será julgado à luz dos elementos
disponíveis.
ARTIGO 11
Idioma a ser utilizado
Os documentos que instruem o pedido de extradição serão acompanhados de tradução na língua da
Parte requerida.
ARTIGO 12
Legalização de documentos
O pedido de extradição, os documentos que o
fundamentam e as traduções deverão ser legalizados
pelos órgãos autorizados para os ﬁns deste Tratado.
Não será necessária nenhuma legalização adicional
ou qualquer outra conﬁrmação de validade.
ARTIGO 13
Comunicação da Decisão
1. A Parte requerida deverá informar a requerente,
de sua decisão com respeito à extradição.
2. Qualquer recusa total ou parcial da extradição
deverá ser fundamentada.
3. Não será permitido nenhum novo pedido de
extradição com base nos mesmos fatos que originaram o anterior.
ARTIGO 14
Comunicação da Sentença
do Estado Requerente
A Parte requerente comunicará à requerida a
decisão ﬁnal profunda no processo relativo ao extraditado.
ARTIGO 15
Prisão Preventiva
1. A Parte requerente poderá solicitar, cm caso
de urgência, a prisão preventiva do reclamado, assim
como a apreensão dos objetos relativos ao delito.
O pedido deverá conter a declaração da existência de um dos documentos enumerado no Artigo

10 e ser seguido da apresentação, dentro de 60 (sessenta) dias, do pedido de extradição devidamente
instruído.
2. Não sendo apresentado o pedido no prazo
indicado, o reclamado será posto em liberdade e sã
se admitirá novo pedido de prisão pelo mesmo ato,
ao retronadas todas as formalidades exigidas neste
Tratado.
3. O pedido de prisão preventiva para extradição
poderá ser apresentado à Parto requerida por via diplomática ou por intermédio da organização Internacional de Policia Criminal – INTERPOL, ou ainda por
qualquer outro meio suscetível de regia por escrito ou
acoito pela Parte requerida. A Parte requerente será
informada, imediatamente, do seguimento dado ao
seu pedido.
ARTIGO 16
Entrega do Extraditando
1. Concedida a extradição, a Parte requerida comunicará imediata à Parte requerente que o extraditando se encontra à sua disposição.
2. Se, no prazo de 60 (sessenta) dias contados
da comunicação, o extraditando não tiver sido mirado
pela Parte requerente, a Parte requerida dar-lhe-á liberdade e poderá negar mia extradição – mesmo fato
delituoso.
3. Em caso de força maior impeditiva da entrega
ou do recebimento extraditando, a Parte interessada
informará outra Parte. As duas partes deverão acordar
uma nova data de entrega, sendo aplicáveis as disposição. do Parágrafo 2 do presente Artigo.
ARTIGO 17
Entrega Diferida
1. A entrega do extraditando ﬁcará adiada, sob
custódia da requerida, sem prejuízo da efetivação da
extradição, quando:
a) enfermidade grave impedir que, sem
perigo de vida, seja ela transportada para a
Parte requerente;
b) se achar sujeita a ação penal na Peito
requerida, por outra infração; neste caso, se
estiver sendo processada, sua extradição podou, ser adiada até o ﬁm do processo, e, em
caso de condenação, até o momento em que
tiver cumprido a pena.
ARTIGO 18
Trânsito do Extraditando
1. Trânsito, pelo território de qualquer das Partes,
de pessoa entregue por terceiro Estado a ata delas e
que não seja nacional do país de trânsito, será permi-
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tido, mediante simples solicitação feita por via diplomatico acompanhada da apresentação, em original ou
cópia ant&itica, do documento pelo qual o Estado de
refúgio tiver concedido a extradição.
2. O trânsito poderá ser recusado por vives razões
do ordem pública, ou quando o fato que determinou a
extradição seja daqueles que, segundo este Tratado,
não justiﬁcado.
3. Não será necessário solicitar o trânsito de
extraditando quando se empreguem meios de transporte aéreo que tifo preveja pouso em território do
Estado de Trânsito, ressalvado o caso de aeronaves
militares.
ARTIGO 19
Dos Custos
1. Correrão por conta da Parte requerida os
custos decorrentes do pedido do extradição, até o
momento da entrega do extraditando aos agentes
devidamente habilitados da Parte requerente, correndo por conta deste os que se seguirem, inclusive
as despesas de translado.
2. As despesas incorridas em razão de trânsito pelo território da Parte à qual se solicitou a con
cessão do trânsito serão sufragadas pela Parte requerente.
ARTIGO 20
Dos bens, valores o documentos
1. Ressalvados os direitos de terceiros e atendidas as disposições da legislação da Parte requerida,
todos os bens, valores e documentos que se relacionem com o delito e, no momento da prisão, tenham
sido encontrados em poder do reclamado, sido entregues, com este, à Parte requerente.
2. Os bens, valores e documentos em poder de
terceiros, o que tenham igualmente relação com o delito, serão também apreendidos, mas somente serão
entregues depois de resolvidas as exceções opostas
pelos interessados.
3. Atendida as ressalvas anteriores, a entrega
dos referidos bens, valores e documentos à Parte
requerente será efetuada, ainda que a extradição, já
concedida, não tenha sido efetuada.
4. Caso os bens, valores ou documentos se façam necessárias à instrução de processo penal em
andamento, a Parte requerida poderá conservá-los
pelo tempo necessário.
ARTIGO 21
Da recondução do extraditando
1. O indivíduo que, depois da entregue por uma
Parte à outra, lograr subtrair-se à ação da justiça e re-
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tomar à Parte requerida, será detido mediante simples
requisição feita por via diplomática.
2. Tal pessoa será entregue novamente, sem
maiores formalidades, a Parte à qual a extradição tinha
sido garantida, caso as condições e circunstâncias em
que ao baseou não foram alteradas.
ARTIGO 22
Do Concurso de Pedidos
Quando a extradição de uma mesma pessoa for
pedida por mais de um Estado, procede-se-á da maneira seguinte:
a) quando se tratar do mesmo fato,
será dada preferência ao pedido do Estado em cujo território a infração tiver sido
cometida;
b) quando se tratar de fatos diferentes,
será dada preferência ao pedido do Estado
em cujo território tiver sido cometida a infração mais grave, de acordo com a legislação
da Parte requerida;
c) quando se tratar de fatos distintos, mas
que a Parte requerida repute de igual gravidade, será dada preferência ao pedido que for
apresentado em primeiro lugar.
ARTIGO 23
Da Solução de Controvérsias
As controvérsias que surjam entre as Partes
sobre as disposições contidas no presente Tratado,
serão resolvidas mediante negociações diplomáticas diretas.
ARTIGO 24
Aplicação Retroativa do Tratado
O presente Tratado aplicar-se-á também aos crimes
cometidos anteriormente a sua entrada em vigor.
ARTIGO 25
Disposições Finais
1. O presente Tratado é sujeito à ratificação.
2. O presente Tratado entrará em vigor trinta dias
após a troca dos Instrumentos de ratiﬁcação.
3. O presente tratado vigorará por tempo indeterminado.
4. Cada Parte pode, a qualquer momento, denunciar o presente Tratado. A denúncia terá efeito seis meses após a data cm que e mitra Parte tenha recebido
a respectiva notiﬁcação.
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(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 128, DE 2006
(Nº 2.139/06, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Francesa, relativo à
construção de uma ponte rodoviária sobre
o Rio Oiapoque, ligando a Guiana Francesa
e o Estado do Amapá, assinado em Paris,
em 15 de julho de 2005, e sua Emenda de
21 de outubro de 2005.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, relativo à construção de
uma ponte rodoviária sobre o Rio Oiapoque, ligando
a Guiana Francesa e o Estado do Amapá, assinado
em Paris, em 15 de julho de 2005, e sua Emenda de
21 de outubro de 2005.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possas resultar a revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA FRANCESA
RELATIVO À CONSTRUCÃO DE UMA PONTE
RODOVIÁRIA SOBRE O RIO OIAPOQUE LIGANDO
A GUIANA FRANCESA E O ESTADO DO AMAPÁ
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Francesa (doravante
denominadas “Partes”),
Desejando melhorar as ligações rodoviárias entre os dois países;
Considerando o Acordo-Quadro de cooperação entre os dois países, assinado em 28 de maio de 1996;
Considerando o Acordo relativo ao projeto de
construção de uma ponte sobre o rio Oiapoque, assinado em 5 de abril de 2001 pelos dois países;
Considerando que a operacionalização de uma
ligação rodoviária incluindo uma ponte sobre o rio Oiapoque entre o Estado do Amapá e a Guiana Francesa
favorecerá as condições de desenvolvimento sustentável em ambos os lados da fronteira comum,
Acordam o seguinte:
ARTIGO 1
Objeto do Acordo
Construir-se-á uma ligação rodoviária, incluindo
uma ponte sobre o rio Oiapoque, entre os municípios
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de Oiapoque (Estado do Amapá) e Saint-Georges
(Guiana Francesa).

gura, separada da via central por uma barreira física
sobre urna base de 12,90 metros de largura.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 6
Estudos da Ponte

ARTIGO 2
Área de Operação
A área de operação compreende a ponte e todos os investimentos públicos necessários para seu
uso, quais sejam:
1. A ponte e seus equipamentos de segurança
e sinalização;
2. As duas vias de acesso entre Oiapoque e
Saint-Georges e seus equipamentos de sinalização
e segurança;
3. O(s) posto(s) de ﬁscalização fronteiriça e respectivas instalações.
ARTIGO 3
Gerenciamento da Obra
1. Cada Parte será responsável pelo gerenciamento da obra a seu encargo e construirá as vias de acesso
e respectivas instalações, bem como o(s) posto(s) de
ﬁscalização situado(s) em seu território.
2. A República Federativa do Brasil garantirá o
gerenciamento da execução da obra da ponte sobre
o rio Oiapoque e de suas instalações.
3. Ressalvados os casos previstos nos artigos 5
ao 8 do presente Acordo, as Partes aplicarão suas legislações e regulamentações nas obras a seu encargo,
conforme indicado nos itens 1 e 2 do presente artigo.
ARTIGO 4
Meio Ambiente e Direito Fundiário
Em matéria de direito ambiental e direito fundiário, cada Parte observará os procedimentos previstos
em sua legislação nas operações de gerenciamento
da obra a seu encargo. Deverá ser realizado estudo
de impacto ambiental global prévio à realização das
obras sob a responsabilidade da Comissão Intergovernamental – Comissão Técnica prevista no artigo 25,
que garantirá a homogeneidade e a compatibilidade
dos estudos de cada Parte.
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À PONTE
ARTIGO 5
Características Preliminares da Ponte
A ponte sobre o rio Oiapoque terá gabarito navegável mínimo de 15 metros acima do nível de máxima
cheia. A ponte suportará uma rodovia de mão dupla
com duas pistas de, no mínimo, 3,50 metros cada, uma
pista mista para ciclistas/pedestres, de 3 metros de lar-

1. A República Francesa, com base nas características de que trata o artigo 5, elaborará um estudo
preliminar especiﬁcando as principais características
técnicas de três alternativas de localização a serem
consideradas.
2. O Projeto Básico ﬁxando o custo estimado da
obra, incluindo, notadamente, as exigências ambientais, será elaborado pela comissão técnica prevista
no artigo 26, levando em conta o estudo preliminar
aludido no item anterior. O Projeto Básico da ponte
conterá um cronograma provisório dos valores necessários ao pagamento das despesas. Este projeto será
validado pela Comissão Intergovernamental prevista
no artigo 25.
ARTIGO 7
Regulamentação Técnica e Garantias
1. A regulamentação técnica do país gestor regerá a construção da obra, com eventuais adaptações
sugeridas pelas delegações à Comissão Intergovernamental prevista no artigo 25. Após o parecer da
Comissão Técnica prevista no artigo 26, a Comissão
Intergovernamental adotará os cadernos de encargos
mencionados no artigo 8, item 3.
2. A Comissão Intergovernamental, conforme
proposta da Comissão Técnica, deﬁnirá as condições
e os prazos de garantia aos quais a obra estará submetida.
ARTIGO 8
Convocação das Empresas
1. O país gestor da obra da ponte publicará dois
editais baseados no projeto básico indicado no artigo
6, item 2:
a) um referente à supervisão dos estudos
e dos trabalhos de construção da ponte. Esta
supervisão examinará a conformidade da execução dos serviços com as regulamentações
aplicáveis. A supervisão dos estudos englobará
todas as fases, do anteprojeto à execução da
obra, e compreenderá o exame dos cálculos,
dos projetos e seus detalhamentos. A supervisão dos trabalhos de execução englobará o
exame dos procedimentos e da construção,
bem como a conformidade da construção com
os projetos executivos;
b) o outro referente ao projeto executivo
e à execução da obra.
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Para cada licitação ocorrerão duas fases:
a) uma fase de habilitação dos candidatos;
b) outra fase de recebimento, análise e
escolha da melhor proposta.
3. Elaborados os editais de licitação, a comissão
técnica submetera a aprovação da Comissão Intergovernamental:
a) o caderno de encargos da licitação;
b) os textos dos editais das licitações,
cuja regulamentação conterá:
i. os critérios de habilitação das empresas ou grupos de empresas aptas a apresentar uma proposta;
ii. os critérios de escolha das empresas
ou grupos de empresas vencedoras;
iii. o prazo entre a publicação do edital e a
apresentação das propostas, que não poderá
ser inferior a quarenta e cinco dias;
iv. o recurso tanto para a fase de habilitação dos candidatos quanto para a fase
de escolha dos candidatos (julgamento das
propostas).
4. Em seguida à publicação do edital, a Comissão Intergovernamental examinará a documentação
de habilitação. Com o apoio da comissão técnica, ela
preparará relatório e proferirá parecer fundamentado
referente à fase de habilitação. A lista dos candidatos
habilitados será divulgada pela Comissão Intergovernamental.
5. Para as duas licitações, o procedimento da concorrência garantirá igualdade de tratamento entre as
empresas. Os avisos de edital de concorrência pública
serão publicados nos jornais de circulação nacional das
duas Partes, conforme a sua respectiva legislação, e
os dossiês das licitações serão colocados à disposição
das empresas nos idiomas de ambos os países.
6. No que concerne à licitação cujo objeto será
a supervisão dos estudos e dos trabalhos da ponte,
com o apoio da Comissão Técnica, as propostas serão
examinadas pela Comissão Intergovernamental, que
veriﬁcará a conformidade com as regras da licitação e
proporá classiﬁcação segundo os critérios presentes
no edital. A Comissão Intergovernamental preparará
relatório e parecer fundamentado e os transmitirá ao
gestor da obra. Este declarará o vencedor e lhe atribuirá o objeto da licitação.
7. No que concerne à licitação cujo objeto serão
a elaboração do projeto executivo e a construção da
ponte:
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a) com o apoio da comissão técnica, as
propostas serão examinadas pela Comissão Intergovernamental, que veriﬁcará a conformidade
com as regras da licitação e proporá classiﬁcação
segundo os critérios constantes do edital;
b) à Comissão Intergovernamental ﬁca facultado, com o apoio da comissão técnica e caso
previsto no edital, receber os candidatos para
apresentação das propostas em condições de
transparência, publicidade e estrita igualdade;
c) em seguida às apresentações, se houver, a comissão técnica transmitirá à Comissão
Intergovernamental parecer fundamentado sobre a escolha da proposta vencedora;
d) a Comissão Intergovernamental preparará relatório do que lhe foi apresentado e
formulará parecer fundamentado, considerando
o parecer da comissão técnica. O parecer da
Comissão Intergovernamental será transmitido
ao gestor da obra. Este declarará o vencedor,
tendo em conta os pareceres recebidos, e lhe
adjudicará a obra.
ARTIGO 9
Execução das Obras
1. O país gestor da obra assegurará a construção da
ponte sobre o rio Oiapoque e agirá em nome próprio perante os empreendedores e outras partes contratuais.
2. Os trabalhos relativos à obra da ponte compreenderão todas as operações necessárias à sua construção, incluídos os encabeçamentos e instalações.
3. O país gestor da obra gerenciará a condução
dos estudos e das obras da ponte.
4. A Comissão Intergovernamental será informada com relatórios periódicos a respeito do andamento
das obras e, especialmente, quanto à condução dos
estudos e trabalhos da ponte, assim como a respeito
das exigências ambientais.
ARTIGO 10
Liberação dos Terrenos Necessários
as Obras da Ponte sobre o Oiapoque
Cada Parte assegurará a disponibilidade em seu
território, de maneira temporária ou permanente, dos
terrenos necessários à obra da ponte.
ARTIGO 11
Recebimento Deﬁnitivo e Manutenção
1. Após a conclusão da obra, ocorrerá o recebimento deﬁnitivo da ponte pelas autoridades competentes do país gestor, na presença de representantes
das duas Partes e de empreendedores.
2. Com base cm proposição do país gestor e após
parecer da comissão técnica, a Comissão Intergoverna-
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mental aprovará “Manual de Operação e Manutenção
da Ponte”, especiﬁcando, em particular, a natureza, o
acompanhamento ambiental, a rotina dos trabalhos
de manutenção, modalidades de monitoramento do
estado das obras e a freqüência das inspeções. Esse
manual, aplicável durante a existência da ponte, poderá ser alterado pela Comissão Intergovernamental.
3. O país gestor da obra se encarregará da manutenção, conservação de rotina e monitoramento da
obra durante o período de garantia deﬁnido nas condições previstas no artigo 7, conforme as condições
descritas no “Manual de Operação e Manutenção da
Ponte”. Esses serviços poderão ser terceirizados a uma
empresa privada. O país gestor informará à Comissão
Intergovernamental as intervenções necessárias e lhe
entregará balanço técnico e ﬁnanceiro anual.
4. Cada Parte arcará, igualmente, com as despesas de manutenção e operação da ponte e de suas
instalações a partir do recebimento da obra, conforme
as condições previstas nos artigos 22 e 24. As visitas
de inspeção serão realizadas sob a responsabilidade do gestor da obra. A outra Parte será convidada a
participar na qualidade de observadora. O gestor da
obra elaborará um relatório da inspeção e o enviará
à outra Parte.
5. Findo o prazo de garantia estabelecido conforme o previsto no artigo 7, cada Parte assumirá a
manutenção da ponte em seu próprio território, em
conformidade com as recomendações do “Manual de
Operação e Manutenção da Ponte”, determinando, de
comum acordo, as obras que se ﬁzerem necessárias.
As administrações competentes poderio acordar que
uma delas se encarregará, por meio de reembolso dos
custos correspondentes, de garantir a conservação de
rotina, bem como as obras de manutenção na extensão total da ponte sobre o Oiapoque.
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS
ÀS VIAS DE ACESSO
ARTIGO 12
Projeto Básico das Vias de Acesso
Cada Parte elaborará o projeto básico das vias
de acesso em seu território. A coordenação dos trabalhos ﬁcará sob a responsabilidade da Comissão Intergovernamental.
ARTIGO 13
Regulamentação Técnica
As vias de acesso serão executadas regulamentação técnica cm vigor do país gestor das adaptações
técnicas sugeridas por uma das Partes Intergovernamental prevista no artigo 25.

ARTIGO 14
Convocação das Empresas
1. Cada Parte aplicará a sua legislação referente
às licitações públicas.
2. O procedimento licitatório garantirá igualdade
de tratamento entre as empresas.
ARTIGO 15
Execução dos Trabalhos
1. Cada Parte garantirá a construção das vias
de acesso em seu território e agirá em nome próprio
perante os empreendedores e outros parceiros contratuais.
2. Cada Parte informará, regularmente, o andamento dos trabalhos à Comissão Intergovernamental
prevista no artigo 25.
ARTIGO 16
Manutenção
Cada Parte se responsabilizará pela manutenção das vias de acesso situadas em seus respectivos
territórios.
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS
ÀS INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
Artigo 17
Projeto Básico das Instalações
de Fiscalização de Fronteiras
O projeto básico das instalações de ﬁscalização de fronteiras será deﬁnido pela comissão técnica
prevista no artigo 26 e levará em conta as demandas
apresentadas pelos órgãos públicos intervenientes
nas operações de comércio exterior das Partes. Ele
identiﬁcará os equipamentos solicitados pelas Partes.
Ele incluirá cronograma provisório de desembolso, o
qual será aprovado pela Comissão Intergovernamental
prevista no artigo 25.
ARTIGO 18
Regulamentação Técnica
As obras das instalações de ﬁscalização de fronteira
serão executadas conforme a regulamentação técnica em
vigor do país gestor das obras, ressalvadas as adaptações eventualmente sugeridas por uma das duas Partes
à Comissão Intergovernamental, prevista no artigo 25.
ARTIGO 19
Convocação das Empresas
1. Cada Parte aplicará sua legislação referente
às licitações públicas.
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ARTIGO 23
Custos e Financiamento das Instalações
de Fiscalização de Fronteira

2. O procedimento licitatório garantirá igualdade
de tratamento entre as empresas. Em particular, para as
obras ﬁnanciadas em partes iguais pelos dois países, os
avisos de edital de licitação serão publicados em jornais
de circulação nacional dos dois países. Segundo as respectivas legislações, esses editais serão disponibilizados
para as empresas nos idiomas das duas Partes.

Cada Parte arcará com os custos das instalações
de ﬁscalização de fronteira que solicitar à outra Parte,
sobretudo os postos de ﬁscalização fronteiriça e as
respectivas plataformas.

ARTIGO 20
Execução dos Trabalhos

ARTIGO 24
Pagamento das Despesas

1. Cada Parte garantirá a execução das instalações de ﬁscalização de fronteira situadas em seus respectivos territórios e agirá em nome próprio perante os
empreendedores e os outros parceiros contratuais.
2. Cada Parte informará, regularmente, o andamento dos trabalhos à Comissão Intergovernamental
prevista no artigo 25.

1. Por proposta da comissão técnica prevista no
artigo 26, a Comissão Intergovernamental prevista no
artigo 25 validará cronograma provisório de pagamento
das despesas, a partir dos projetos básicos deﬁnidos
nos artigos 6 e 17. A comissão técnica se incumbira
das atualizações necessárias ao cronograma, dc acordo com o avanço das obras, as quais serão validadas
pela Comissão Intergovernamental.
2. O país gestor da obra da ponte garantirá o
pré-ﬁnanciamento das obras relativas à construção da
ponte sobre o rio Oiapoque. A medida que as obras
avançarem, o gestor da obra apresentará as faturas
relativas às despesas por ele pagas e que, conforme
o artigo 22, item 1, ﬁcarão a cargo da outra Pane. O
gestor da obra submeterá as faturas à aprovação da
comissão técnica prevista no artigo 26.
3. A comissão técnica encaminhará regularmente
ao governo francês os documentos ﬁscais para reembolso dessas despesas. O reembolso dos pagamentos será
efetuado em prazo não superior a três meses a contar
da data do recebimento dos documento ﬁscais.
4. O governo francês depositará, em euros, a
sua parte correspondente do valor da nota ﬁscal,
ou recibo, ou fatura, denominados “documentos ﬁscais”, apresentados em reais pelo Governo brasileiro
e validados pela comissão técnica prevista no artigo
26, em conta única do Banco do Brasil S/A, indicado pela Secretaria do Tesouro Nacional. A comissão
técnica determinará, concomitantemente à validação
dos documentos ﬁscais apresentados pelo Brasil, a
taxa de câmbio aplicável com base na cotação de
fechamento, do dia de emissão dos documentos ﬁscais, estabelecida pelos bancos centrais brasileiro e
europeu e, em caso de desacordo, uma agência de
notícias reconhecida internacionalmente e selecionada pelas Partes.
5. A ﬁm de assegurar o cumprimento do disposto no item 2 do presente artigo, a Comissão Intergovernamental prevista no artigo 25, validará in ﬁne as
faturas apresentadas por cada uma das Partes. Para
esse ﬁm, ela se certiﬁcará da execução do serviço
e julgará sua coerência com relação ao cronograma
previsto. A Comissão Intergovernamental poderá soli-

ARTIGO 21
Recebimento e Manutenção
1. No caso de uma das Partes necessitar da
instalação de ﬁscalização fronteiriça no território do
outro, o gestor da obra, quando da conclusão destes
trabalhos, efetuará a entrega dessas instalações na
presença de representantes da Parte solicitante e do(s)
executor(es) da obra.
2. Cada Parte assumirá a responsabilidade pela
manutenção das instalações de ﬁscalização fronteiriça que lhe compete determinadas no projeto básico,
conforme disposto no artigo 17.
DAS DISPOSIÇOES FINANCEIRAS
ARTIGO 22
Custos e Financiamento da Obra
da Ponte e das Vias de Acesso
1. As Partes arcarão, em base eqüitativa, com os
custos dos estudos, dos editais, da adjudicação, da construção e da supervisão das obras citadas no artigo 9.
2. A extensão das vias de acesso a ponte no território de cada Parte dependerá da localização escolhida in ﬁne para a transposição. Segundo os termos do
artigo 3, item 1, cada Parte garantirá o gerenciamento
das obras das vias de acesso e arcará com os custos
de construção em seu território.
3. As condições para assumir os custos das instalações de ﬁscalização de fronteira serão objeto do
artigo 23.
4. Durante o período indicado no item 3, do artigo
11, os custos de operação e manutenção da ponte sobre o Oiapoque serão divididos conforme os princípios
dispostos no item 1 do presente artigo.
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citar documento justiﬁcativo e proceder, se for o caso,
a quaisquer investigações de comprovantes no local.
A Comissão Intergovernamental recorrerá à comissão
técnica prevista no art. 26 que se reunirá pelo menos a
cada três meses. Exceto em situações de caso fortuito
ou força maior, qualquer excelente de custo causado
pelo gestor da obra, ﬁcará a cargo exclusivo deste.
Nesse caso, ele será responsável também pelo depósito de juros de mora para as empresas vencedoras
da(s) licitação(ões), para ﬁns de operacionalização do
presente Acordo.
6. Com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do presente Acordo e para aplicação da isonomia entre as Partes, a Comissão T&nica
quando do exame dos documentos ﬁscais procederá
à identiﬁcação detalhada dos valores a serem reembolsados para o governo brasileiro, obscrvada a legislação vigente.
DAS COMISSÕES
ARTIGO 25
Comissão Intergovernamental
1. A Comissão Bilateral Franco-Brasileira instituída pelo Acordo relativo ao projeto de construção de
uma ponte sobre o rio Oiapoque, assinado em 5 de
abril de 2001 pelas duas Partes, passará a denominar-se Comissão Intergovernamental. A missão que
lhe foi atribuída pelo Artigo 3 do Acordo assinado em
5 de abril de 2001 é mantida e ampliada nos termos
do parágrafo 3.
2. A Comissão intergovernamental terá composição e funcionamento estabelecidos da seguinte forma:
a) A Comissão será composta de um
número igual de representantes franceses e
brasileiros oriundos dos seguintes órgãos:
– Delegação brasileira:
– Ministério das Relações Exteriores
– Casa Civil da Presidência da República
– Ministério da Justiça
– Ministério dos Transportes
– Ministério da Fazenda
– Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
– Ministério do Meio Ambiente
– Ministério da Defesa
– Ministério do Turismo
– Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária
– Ministério da Saúde
– Governo do Estado do Amapá
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– Delegação francesa:
– Ministério dos Negócios Estrangeiros
– Ministério da Economia, Finanças e
Indústria
– Ministério dos Transportes, do Equipamento, do Turismo e do Mar
– Ministério da Saúde
– Ministério da Agricultura e da Pesca
– Ministério da Ecologia e do Desenvolvimento Sustentável
– Ministério de Ultra-Mar
– Prefeitura» da Guiana
– Região da Guiana
– Conselho Geral da Guiana
– Prefeitura de Saint Georges do Oiapoque
– Serviço de Gendarmerie e de Polícia
a) A presidência da comissão será assumida alternadamente pelos chefes de delegação por um período de um ano cada um;
b) Cada Parte poderá convidar, eventualmente, especialistas que não integrem a comissão para tratar de questões especíﬁcas;
c) A comissão fará recomendações ou
tornará decisões de comum acordo.
3. Compete à Comissão Intergovernamental:
a) recomendar às autoridades competentes das Partes as medidas consideradas
necessárias à aplicação do presente Acordo;
b) validar os projetos básicos da ponte
e das instalações de ﬁscalização dos postos
fronteiriços (conforme artigos 6, 12 e 17);
c) observar a coordenação e a coerência
das medidas relativas ao meio ambiente e ao
direito fundiário (conforme artigo 4);
d) validar, quando for o caso, a regulamentação técnica aplicável (conforme artigos
7, 13 e 18);
e) validar os cadernos de encargos e os
editais (conforme artigo 8);
f) divulgar a lista dos candidatos habilitados para a abertura das propostas (conforme artigo 8);
g) divulgar relatório e parecer fundamentado, propondo classiﬁcação das empresas
segundo os critérios do edital. Esse relatório
será transmitido ao país gestor da obra, que
declarará a empresa vencedora e lhe atribuirá o contrato;
h) acompanhar regularmente o avanço
da operação e, sobretudo no ﬁnal de cada
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etapa, o resultado da supervisão externa dos
estudos e obras e a observância às exigências
ambientais; propor às autoridades competentes das duas Panes todas as medidas que lhe
parecerem úteis (conforme artigo 9);
i) observar a divisão eqüitativa dos ﬁnanciamentos (artigo 22) e o cronograma ﬁnanceiro (artigo 24);
j) aprovar o “manual de operação e manutenção da ponte” e coordenar as medidas
de manutenção (conforme artigo 11);
k) estabelecer os procedimentos de transferência da manutenção previstos no artigo
11, por ocasião da expiração do período de
garantia.
4. Cada delegação poderá apresentar às autoridades competentes da outra Parte as justiﬁcativas
julgadas necessárias para elaborar as recomendações
da Comissão.
5. A Comissão Intergovernamental poderá decidir
o estabelecimento de qualquer outra comissão necessária para a aplicação do presente Acordo.
ARTIGO 26
Comissão Técnica
A ﬁm de prestar assistência à Comissão Intergovernamental nas tarefas que lhe forem atribuídas, será
constituída uma comissão técnica Franco-Brasileira,
encarregada, em particular, de efetuar o acompanhamento técnico, administrativo e ﬁnanceiro permanente
da construção da ponta A comissão técnica poderá
intervir a pedido da Comissão Intergovernamental e
fará recomendações de comum acordo.
Cada delegação poderá, quando necessário,
convidar especialistas ou representantes interessados
da região. A Comissão Técnica será composta de um
número igual de representantes franceses e brasileiros
dos seguintes órgãos:
a) Delegação brasileira:
– Coordenação Geral de Desenvolvimento e Projetos do Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) – Ministério dos Transportes;
– Unidade de Infra-Estrutura Terrestre
local (UNIT/DNIT);
– Ministério do Meio Ambiente Coordenação Geral do Meio Ambiente do DNIT/Ministério dos Transportes;
– Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda;
– Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
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b) Delegação francesa:
– Direção Departamental do Equipamento da Guiana Francesa
– Direção Regional do Meio Ambiente
– Ministério da Fazenda
– Direção Técnica do Conselho Regional
– Direção Técnica do Conselho Geral
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS E FINAIS
ARTIGO 27
Direito de Entrada nos Respectivos
Territórios Nacionais
Os empregados de uma das empresas prestadoras de serviços, cuja sede se situe no território
da República Federativa do Brasil ou no território da
República Francesa, designados pela República Federativa do Brasil para a construção da obra, serão
autorizados a exercer suas atividades nos territórios
das duas Partes, sem ter de solicitar autorização de
permanência ou de trabalho, desde que sejam cidadãos do Brasil ou da França.
2. Os cidadãos de outros paises, exceto Brasil e
França, empregados por uma empresa prestadora de
serviços, cuja sede se situe no território brasileiro ou
no território francês, poderão exercer suas atividades
sem ter de solicitar autorização de trabalho, desde
que contratados de forma regular e habitual por essa
empresa prestadora de serviços. Isso se aplica à exceção da obtenção de visto, quando requisitado, e da
concessão de autorização de permanência temporária
com a menção “trabalhador assalariado” por mais de
três meses no território da Parte pertinente, quando
requisitado. As pessoas não obrigadas à obtenção de
visto deverão portar uma autorização dc permanência
temporária por mais de três meses no território da outra
Pane pertinente. A autorização de permanência e, se
for o caso, o visto serão concedidos automaticamente,
salvo os dispositivos referentes à ordem, à segurança
e à saúde públicas.
3. Os cidadãos brasileiros ou franceses deverão portar sua cédula de identidade ou passaporte
válido, podendo a qualquer momento ter de apresentá-la(lo) às autoridades competentes de cada Parte.
Os cidadãos de outros países deverão portar, obrigatoriamente, passaporte válido, podendo ter que
apresentá-lo a qualquer momento às autoridades
competentes de cada Parte. Por outro lado, todas as
pessoas a que o presente artigo se refere deverão
portar um documento justiﬁcativo suplementar, suscetível de ser apresentado às autoridades do país
anﬁtrião, possibilitando atestar, a qualquer momento,
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sua condição de pessoa beneﬁciária dos dispositivos
do presente Acordo.
4. Cada Parte readmitirá em seu território, conforme o acordo entre o Governo da República Francesa
e o Governo da República Federativa do Brasil, de 28
de maio de 1996, relativo à readmissão de pessoas
em situação irregular, as pessoas, de que trata o parágrafo 2 do presente artigo, que tenham ingressado
ou permanecido no território da outra Parte, violando
o presente Acordo.
ARTIGO 28
Dispositivos Fiscais e Legislações
Aduaneiras Aplicáveis
1. No que concerne à legislação e à regulamentação de qualquer natureza, principalmente em matéria de impostos indiretos, para a entrega de bens e
serviços, bem como as importações de bens destinados à construção ou à manutenção da ponte sobre o
Oiapoque, incluindo a manutenção e a conservação
de rotina da referida ponte:
a) o canteiro de obras será considerado
como território do pais gestor da obra até o
recebimento da ponte;
b) a ponte será considerada como território do país gestor da obra a partir do recebimento e durante o período de garantia
da ponte.
Durante os períodos de que trata o item 1 do presente artigo, ao longo dos quais o canteiro de obras e,
em seguida, a ponte sobre o rio Oiapoque serão considerados território do país gestor da obra, os funcionários dos órgãos ﬁscais e aduaneiros de cada Parte
são autorizados a ﬁcar na parte do canteiro e na parte
da ponte, após o seu recebimento, situada no território do outra Parte, a ﬁm de procederem à constatação
material de elementos físicos de operação. Um acordo
especíﬁco posterior precisará o exercício das funções
atribuídas a esses agentes.
4. Com o objetivo de se obter igualdade de condições entre as empresas durante os períodos previstos no parágrafo primeiro do presente artigo, a Parte
brasileira aplicará, com base no Decreto nº 4.543, de
26-12-2002, o regime aduaneiro especial de admissão
temporária, com a suspensão total do pagamento dc
tributos incidentes na importação dc veículos, máquinas,
aparelhos, equipamentos, ferramentas, suas panes e
peças estrangeiros que ingressarem temporariamente
no território brasileiro para serem utilizados na construção e, durante o período de garantia, na manutenção
da ponte sobre o rio Oiapoque. Com base no mesmo
decreto e dispositivos legais vigentes, estarão isentos
dos Impostos de Importação (II) e sobre Produtos In-
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dustrializados (IPI) os bens estrangeiros que ingressarem no território brasileiro para serem utilizados na
construção da ponte sobre o rio Oiapoque e, para os
quais não seja possível aplicar o regime aduaneiro
especial de Admissão Temporária.
ARTIGO 29
Solução de Conﬂitos
Os conﬂitos relativos à interpretação ou à aplicação do presente Acordo serão dirimidos pelas autoridades competentes das Panes. Para esse ﬁm,
cada Parte poderá solicitar o parecer da Comissão
Intergovernamental instituída pelo presente Acordo,
Não havendo acordo, as Partes poderão recorrer à
via diplomática.
ARTIGO 30
Das Disposições Especiais
Para os ﬁns do presente Acordo, considerar-se-á
que a fronteira entre os Partes será ﬁxada no meio da
ponte sobre o rio Oiapoque, ressalvados os dispositivos previstos no artigo 28.
ARTIGO 31
Ratiﬁcação e Entrada em Vigor
Cada Parte notiﬁcar a outra do cumprimento dos
procedimentos constitucionais exigidos naquilo que lhe
concerne, para a vigência do presente Acordo, que entrará em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte
ao recebimento da segunda notiﬁcação.
Feito em Paris, em 15 de julho de 2005, em dois
exemplares, nos idiomas português e francês, sendo
ambos os textos autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil.
– Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores.
Pelo Governo da República Francesa. – Philippe
Douste-Blazy, Ministro das Relações Ministro dos Negócios Exteriores Estrangeiros.
MENSAGEM Nº 800, DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII da Constituição, submeto
à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, Interino, o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Francesa, relativo
à Construção de uma Ponte Rodoviária sobre o Rio
Oiapoque ligando a Guiana Francesa e o Estado do
Amapá, assinado em Paris, em 15 de julho de 2005,
e sua Emenda de 21 de outubro de 2005.
Brasília, 24 , de novembro de 2005. – Luiz Inácio Lula da Silva.
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EM Nº 404/DAI/DE I – MRE – PAIN-BRAS/FRAN
Brasília, 10 de novembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo
projeto de mensagem pela qual se submete à aprovação do Congresso Nacional o texto do “Acordo entre a
República Federativa do Brasil e a República Francesa,
relativo à Construção de uma Ponte Rodoviária sobre o
Rio Oiapoque ligando a Guiana Francesa e o Estado do
Amapá”, assinado em Paris – 15 de julho de 2005 por
ocasião da visitado Vossa Excelência àquela cidade, e
sua Emenda de 21 de outubro de 2005.
2. O referido Acordo estabelece as bases necessárias à implementação e operacionalidade do “Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Francesa sobre o Projeto de Construção de uma Pose sobre o Rio Oiapoque”, celebrado
em Brasília em 5 de abril de 2001, e promulgado através
do Decreto nº 4.373 ,do 12 de setembro de 2002.
3. O Acordo em que estabelece, em seu artigo
3º, a responsabilidade do Governo Brasileiro sobre o
gerenciamento e execução da obra e de suas instalações. Prevê, igualmente que cada Parte deverá assumir o gerenciamento e o encargo correspondentes à
construção das vias de acesso à ponte e respectivas
instalações bem como dos postos de fronteira localizados em seus respectivos territórios.
4. As obras, que deverão ser ﬁnanciadas com
recursos públicos do Brasil e da França, foram contempladas, no que respeita ao lado brasileiro, no Plano Plurianual/PPA 2004-2007, aprovado pela Lei nº
10.933, de 11 de agosto de 2004, nos termos do Artigo
165, parágrafo primeiro, da Constituição Federal. Os
recursos necessários para sua realização (estimados
em R$19.450.000) estão previstos no orçamento do
Ministério dos Transportes.
5. As negociações com o Governo francês em
torno do texto de acordo para construção da ponte
foram conduzidas ao longo de 2004 e início de 2005
por grupo de trabalho interministerial, coordenado pelo
Itamaraty e composto por representantes da Casa Civil, das Secretarias da Receita Federal e do Tesouro
Nacional, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, do Ministério dos Transportes e do Ministério
do Meio Ambiente.
6. A futura ponte sobre o Rio Oiapoque deverá
constituir-se em fator essencial de impulso ao desenvolvimento socioeconômico da região Norte do País,
com efeitos positivos para a melhoria da qualidade
de vida das populações locais e da infra-estrutura regional. A ponte facilitará de forma signiﬁcativa tanto o
intercâmbio econômico e cultural quanto a circulação
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de pessoas e bens na região. Observe-se, por oportuno, que a ligação rodoviária que inclui a construção da
ponte entre os Municípios de Oiapoque, no Estado do
Amapá, e Saint-Georges na Guiana Francesa deverá
concretizar a única fronteira viva entre um país sulamericano e um país europeu e, por extensão, entre
o Mercosul e a União Européia.
7. A construção da ponte sobre o Oiapoque, além
de consolidar marco de infra-estrulura há muito reclamada pela população regional, coaduna-se igualmente
com os esforços de integração plena do espaço regional, em particular no que tinge ao incremento das vias
de circulação e do intercâmbio comercial. De acordo
com o Censo de 2000,o Estado do Amapá tem cerca
de 475 mil habitantes; estima-se, por outro lado, que
haja na Guiana Francesa por volta de 20 mil cidadãos
brasileiros. Dessa forma, o universo imediato de nacionais potencialmente beneﬁciados apenas no Estado do Amapá e na Guiana alcançaria cerca de meio
milhão de pessoas.
8. Na vertente econômica, a ponte tomará possível,
através da dinamização das forças produtivas daquela
região e de sai entorno, a geração de empregos, a circulação de mercadorias e o concomitante alimento no
comércio bilateral. Não se pode descartar também importante impulso ao setor de serviços, em especial na
consolidação de pólos voltados para o ecoturismo.
9. Vale ter presente que a ponte consolida entre
o Brasil e a França relações especiais, elevando o relacionamento bilateral a patamares de interação até
então inalcançados. Junto à expressiva consonância
de visões de ambos os países em temas tais como
O combato internacional à fome e à pobreza e a cooperação em tecnologias avançadas, a construção
da ponte sobre o Oiapoque reforça simbolicamente a
percepção da privilegiada natureza dos contatos entre
Brasil e França, e abre espaço para que os dois países
se associem com crescentes dividendos também no
cenário internacional.
10. À luz do exposto e com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do Poder Legislativo,
conforme prevê o inciso VIII do Artigo 84 da Constituição Federal, submeto a Vossa Excelência cópias
autenticadas do Acordo, juntamente com Projeto de
Mensagem ao Congresso Nacional.
Respeitosamente – Assinado eletronicamente
por: Samuel Pinheiro Guimarães Neto.
DE I/DAI/1/PAIN-BRAS-FRAN
Brasília, 3 de outubro de 2005
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para levar ao seu conhecimento que, em vista da dis-
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crepância existente na redação do Artigo 26, alínea a,
entre as duas versões autênticas do Acordo Relativo
à Construção de uma Ponte Rodoviária sobre o Rio
Oiapoque Ligando a Guiana Francesa e o Estado do
Amapá, assinado em Paris em 15 de julho passado,
entre os Governos da República Federativa do Brasil
e da República Francesa, o Governo brasileiro reconhece que a redação da referida aliam adotada na versão francesa do Acordo deve ser considerada como
a versão correta.
2. Nestas condições, a mencionada alínea terá,
em português, a seguinte redação:
Artigo 26
Comissão Técnica
(...)
a) Delegação brasileira
– Coordenação-Geral de Desenvolvimento e Projetos do Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT)/Ministério dos Transportes;
– Unidade de Infra-Estrutura Terrestre local (UNIT/DNIT)/Ministério dos Transportes;
– Coordenação-Geral do Meio Ambiente
do DNIT/Ministério dos Transportes;
– Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda;
– Secretaria da Receita Federal/Ministério da Fazenda.
3. caso o Governo da Republica Francesa esteja de
acordo com a redação acima, a presente Nota, juntamente
com a Nota de resposta de Vossa Excelência, constituirão um Acordo, ﬁcando por ele entendido que o Acordo
Relativo à Construção de uma Ponte Rodoviária sobre
o Rio Oiapoque entre a Guiana Francesa e o Estado do
Amapá, assinado em 15 de julho passado entre os dois
governos permanece, para todos os efeitos, válido.
4. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha mais alta consideração. – Celso Amorim, Ministro de Estado das
Relações Exteriores.
Nº 502/IT
Brasília, le 21 octobre 2005
L’Ambassade de France présente ses compliments
au Ministère des Relations Extérieures et a l’honneur
d’accuser réception de sa note verbale du 3 octobre
2005, nº DE I/DAI/1/PAIN-BRAS-FRAN, par laquelle
il l’informait de la substitution par la version française
de la rédaction brésilienne de l’alinéa a de l’article 26
de l’accord signé le 15 juillet 2005 entre les gouvernements de la Republique française et de la Republique
féderative du Brésil relatif à la construction d’un pont sur
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l’Oyapock. Cette correction ne soulève pás d’objection
de la partie française!.
L’Ambassade de France saisit celte ocasion pour
renouveler au Ministère des Relations Extérieures
l’assurance de sa haute considération.
Ministére des Relations Exterieures
Palais de l’Itamaraty
Protocole
Copies: C. Cérimonial
DEU – Departamento da Europa
Nº 502/IT
Brasília, 21 de outubro de 2005.
A Embaixada da França cumprimenta o Ministério das Relações Exteriores e tem a honra de acusar
recebimento da Nota Verbal de 3 de outubro de 2005,
nº DEI/DAI/l/PAIN-BRAS-FRAN, pela qual se informa
a substituição, pela versão francesa, da redação brasileira da alínea a do artigo 26 do Acordo assinado em
15 de julho de 2005 entre os Governos da República
Francesa e da República Federativa do Brasil relativo
à Construção de uma Ponte sobre o Oiapoque. Essa
correção não suscita objeções da parte francesa.
A Embaixada da França aproveita a ocasião para
renovar ao Ministério das Relações Exteriores os protestos de sua elevada consideração.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS
– CEDI
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
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Sábado 11

209

04161

210

04162

Sábado 11
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Fevereiro de 2006
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Sábado 11

211

04163

212

04164

Sábado 11
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

213

04165

214

04166

Sábado 11
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

215

04167

216

04168

Sábado 11
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

217

04169

218

04170

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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Sábado 11

219

04171

220

04172

Sábado 11
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

221

04173
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04174

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Sábado 11

223

04175

224

04176

Sábado 11
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

225

04177

226

04178

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

227

04179

228

04180

Sábado 11
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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Sábado 11

229

04181

230

04182

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

231

04183

232

04184

Sábado 11
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

233

04185

234

04186

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

235

04187

236

04188

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

237

04189

238

04190

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

239

04191

240

04192

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

241

04193

242

04194

Sábado 11
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

243

04195

244

04196

Sábado 11
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

245

04197

246

04198

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Sábado 11

247

04199

248

04200

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Sábado 11

249

04201

250

04202

Sábado 11
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Sábado 11

251

04203

252

04204

Sábado 11
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Sábado 11

253

04205

254

04206

Sábado 11
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

255

04207

256

04208

Sábado 11
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Sábado 11

257

04209

258

04210

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006
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Sábado 11

259

04211

260

04212

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Sábado 11

261

04213

262

04214

Sábado 11
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2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

263

04215

264

04216

Sábado 11
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FEVEREIRO 2006
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Sábado 11
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04217

266

04218

Sábado 11
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FEVEREIRO 2006
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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267

04219

268

04220

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

269

04221

270

04222

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

271

04223

272

04224

Sábado 11
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

273

04225

274

04226

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

275

04227

276

04228

Sábado 11
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

277

04229

278

04230

Sábado 11
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FEVEREIRO
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FEVEREIRO 2006
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

279

04231

280

04232

Sábado 11
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FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

281

04233

282

04234

Sábado 11
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FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

283

04235

284

04236

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

285

04237

286

04238

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

287

04239

288

04240

Sábado 11
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

289

04241

290

04242

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Sábado 11
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04243

292

04244

Sábado 11
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FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006
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Sábado 11

293

04245

294

04246

Sábado 11
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

295

04247

296

04248

Sábado 11
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FEVEREIRO 2006
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297

04249

298

04250

Sábado 11
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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299

04251
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04252
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FEVEREIRO 2006
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301

04253

302

04254

Sábado 11
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FEVEREIRO 2006
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

303

04255

304

04256

Sábado 11
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FEVEREIRO
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Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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305

04257
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04258
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307

04259
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04260
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309

04261

310

04262

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006
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04263
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04264
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313

04265
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04266

Sábado 11
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315

04267

316

04268
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317

04269
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04270
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04272
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2006
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Sábado 11

321

04273

322

04274
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Sábado 11

323

04275

324

04276

Sábado 11
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Sábado 11
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04277

326

04278

Sábado 11
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Sábado 11

327

04279

328

04280
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329

04281
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04282
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04283
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04284
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333

04285
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04286
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335

04287
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04288
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337

04289
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04290
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FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11
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04293
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04294
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343

04295
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04296

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006
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04297
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04298
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04299
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04300
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349

04301

350

04302
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04303
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04304
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353

04305

354

04306
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04307
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04308
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FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

357

04309

358

04310

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

359

04311

360

04312

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

361

04313

362

04314

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

363

04315

364

04316

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

365

04317

366

04318

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

367

04319

368

04320

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

369

04321

370

04322

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

371

04323

372

04324

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

373

04325

374

04326

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

375

04327

376

04328

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

377

04329

378

04330

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

379

04331

380

04332

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

381

04333

382

04334

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

383

04335

384

04336

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

385

04337

386

04338

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

387

04339

388

04340

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

389

04341

390

04342

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

391

04343

392

04344

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

393

04345

394

04346

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

395

04347

396

04348

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

397

04349

398

04350

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

399

04351

400

04352

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

401

04353

402

04354

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

403

04355

404

04356

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

405

04357

406

04358

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

407

04359

408

04360

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

409

04361

410

04362

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

411

04363

412

04364

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

413

04365

414

04366

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

415

04367

416

04368

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

417

04369

418

04370

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

419

04371

420

04372

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

421

04373

422

04374

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

423

04375

424

04376

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

425

04377

426

04378

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

427

04379

428

04380

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

429

04381

430

04382

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

431

04383

432

04384

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

433

04385

434

04386

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

435

04387

436

04388

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

437

04389

438

04390

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

439

04391

440

04392

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

441

04393

442

04394

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

443

04395

444

04396

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

445

04397

446

04398

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

447

04399

448

04400

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

449

04401

450

04402

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

451

04403

452

04404

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

453

04405

454

04406

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

455

04407

456

04408

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

457

04409

458

04410

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

459

04411

460

04412

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

461

04413

462

04414

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

463

04415

464

04416

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

465

04417

466

04418

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

467

04419

468

04420

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

469

04421

470

04422

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

471

04423

472

04424

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

473

04425

474

04426

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

475

04427

476

04428

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

477

04429

478

04430

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

479

04431

480

04432

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

481

04433

482

04434

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

483

04435

484

04436

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

485

04437

486

04438

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

487

04439

488

04440

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

489

04441

490

04442

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

491

04443

492

04444

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

493

04445

494

04446

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

495

04447

496

04448

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

497

04449

498

04450

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

499

04451

500

04452

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

501

04453

502

04454

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

503

04455

504

04456

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

505

04457

506

04458

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

507

04459

508

04460

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

509

04461

(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle.)

510

04462

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

511

04463

512

04464

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

513

04465

514

04466

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

515

04467

516

04468

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

517

04469

518

04470

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

519

04471

520

04472

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

521

04473

522

04474

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

523

04475

524

04476

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

525

04477

526

04478

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

527

04479

528

04480

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

529

04481

530

04482

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

531

04483

532

04484

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

533

04485

534

04486

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

535

04487

536

04488

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

537

04489

538

04490

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

539

04491

540

04492

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

541

04493

542

04494

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

543

04495

544

04496

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

545

04497

546

04498

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

547

04499

548

04500

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

549

04501

550

04502

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

551

04503

552

04504

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

553

04505

554

04506

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

555

04507

556

04508

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

557

04509

558

04510

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

559

04511

560

04512

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

561

04513

562

04514

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

563

04515

564

04516

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

565

04517

566

04518

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

567

04519

568

04520

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

569

04521

570

04522

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

571

04523

572

04524

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

573

04525

574

04526

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

575

04527

576

04528

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

577

04529

578

04530

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

579

04531

580

04532

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 11

581

04533

582

04534

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

(Às Comissões de Assuntos Econômicos,
e de Constituição, Justiça e Cidadania)

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. PT – RS) –
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 111 a 123, de
2006, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo
determinado de quarenta e cinco 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 (Paulo Paim. PT – RS) – Os
Projetos de Decreto Legislativo nºs 124 a 128, de 2006,
lidos anteriormente, vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde, nos termos do art.
376, III, do Regimento Interno, terão o prazo de cinco
dias úteis para recebimento de emendas, ﬁndo o qual a
referida Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis
por igual período, para opinar sobre as proposições.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. PT – RS) – Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra, como primeiro orador inscrito,
ao nobre Senador Mão Santa, que dispõe do tempo
de dez minutos, mais cinco minutos, com a devida tolerância desta Presidência.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, que preside esta
sessão do Senado de sexta-feira, 10 de fevereiro,
Senadoras, Senadores, brasileiras e brasileiros aqui
presentes e que nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado, a rádio AM e a FM, a televisão e
o jornal.
Ontem, eu estava presidindo a sessão e vi que
muitos se manifestaram para homenagear os dez anos
da TV Senado. Essa televisão é um forte instrumento
para ﬁrmar a democracia em nosso País. Todos nós
sabemos da dependência da comunicação em relação
aos poderosos. São empresas privadas, particulares,
que visam primeiramente ao lucro. Não as condeno por
isso, mas daí decorre, muitas vezes, o cerceamento da
verdade. Vergonhoso o episódio Boris Casoy, a quem
a Pátria deve muito; está na mente dos brasileiros a
sua frase “Isto é uma vergonha”, que tem ajudado a
melhorar o Brasil.
A imprensa livre, falada, televisiva, está aqui no
Senado, é a verdade. Hoje quero crer que, sem dúvida
alguma, ela é a mais ouvida.
Senador Paim, eu vou citar um fato. Lá do Piauí
fui Prefeito e Governador do Estado, mas não tinha a
projeção nacional que tenho hoje. Eu fui a Campos do
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Jordão com a minha Adalgisa naquele verão. Cristão,
católico que sou, fomos à missa no domingo. Ao sair,
encontrei quatro pessoas – um médico, um ex-deputado
do Pará, um corretor e um professor universitário – que
me perguntaram: “O senhor é o Senador Mão Santa?”
Quer dizer, a TV Senado nos dá visibilidade.
Paim, as minhas primeiras palavras são de solidariedade a V. Exª. Todo o País está decepcionado,
principalmente o Rio Grande do Sul. Este Governo, na
pressa, no despreparo e na incompetência, acaba de
lançar uma cartilha de homenagem aos negros muito
importantes para o Brasil.
Olhem o Rio Grande do Sul! Gilberto Gil, aprenda!
Se há um curvar, uma genuﬂexão devida ao negro e à
sua história é lá. Aprenda história, Gilberto: a Revolução Farroupilha durou dez anos, Bento Gonçalves, os
lanceiros negros sacriﬁcados pelo porvir da República
e pela independência dos negros. Na cartilha não está
incluída essa extraordinária ﬁgura do Senado, o nosso
Senador Paulo Paim. Lá está o Deputado Federal que
foi Governador, Alceu Collares, ﬁgura notória do Rio
Grande no Sul. E há mais ainda, ó Gilberto Gil!
Estou orgulhoso porque, outro dia, li uma crônica
em que Rita Lee dizia que gostava de nos ouvir. Esse
homem de uma extraordinária inteligência, Lobão, no
Canal 21, entrevistava o Heráclito: “Ó do Piauí!” – porque nós levamos a verdade.
E mais ainda: o Piauí repudia a não-inclusão do
poeta Da Costa e Silva, do Piauí. Da Costa e Silva
em nosso hino: “Piauí, terra querida, ﬁlho do sol do
Equador”. Senador Paulo Paim, ele fez concurso para
o Itamaraty, tirou o primeiro lugar, mas foi rejeitado na
entrevista com o Barão do Rio Branco – ﬁgura que,
para mim, era um paradigma até eu saber desse fato,
que me foi contado pelo ﬁlho dele, da Academia Brasileira de Letras, Alberto da Costa e Silva. Escrevendo a página mais vergonhosa de sua vida, o Barão do
Rio Branco virou para ele e disse: “Não vou convocálo porque você é negro, feio e parece um macaco”.
Referia-se a Da Costa e Silva, cujo ﬁlho, Alberto, é da
Academia Brasileira de Letras, foi do Itamaraty – entrou o ﬁlho quase como uma vingança -, e dois netos
dele estão lá. Queremos também o nosso poeta Da
Costa e Silva nessa cartilha.
Ô Gilberto Gil, Paulo Paim signiﬁca para o nosso
Brasil, na luta dos negros, o mesmo que Martin Luther
King para os Estados Unidos. Queria, então, aproveitar
este momento para falar, primeiro, orgulhoso, Senador
Paulo Paim, do Piauí, que é essa grandeza – fomos nós
que expulsamos os portugueses em batalha sangrenta.
Compreendemos, porém, que foi o Rio Grande do Sul,
lá na Guerra dos Farrapos – dez anos, os lanceiros
negros, Bento Gonçalves -, que deu o primeiro impul-
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so ao ideal da independência, ao ideal da República.
Sabemos que Minas contribuiu com Tiradentes, contra
a derrama – era um imposto alto, a derrama era um
quinto; hoje está muito pior, o Lula cobra 50%. De doze
meses que trabalha, o brasileiro ou a brasileira paga
cinco de imposto – e os juros altos?! Então, meio ano
é para Lula. Ô Lulinha Paz e Amor, ignorância audaciosa! Cada brasileiro e cada brasileira trabalham doze
meses, mas seis vão para pagar impostos ou juros, a
metade, mas não têm segurança, não têm educação
e não têm saúde.
Sou orgulhoso do Piauí. Primeiro, atentai bem:
as melhores escolas particulares do Brasil. O Enem
– Exame Nacional do Ensino Médio – é uma boa coisa!
A Administração manda: planejar, coordenar e fazer o
controle – Henri Fayol. Então, vamos controlar como
está esse ensino: o Enem. Então, eles ﬁzeram prova
no Brasil todo. Atentai bem: das quatro melhores escolas particulares do Brasil em 2005, o primeiro lugar
é o Colégio Vértice, de São Paulo, que é privado, particular. Paulo Paim, a média foi 78,6. O segundo é um
colégio de Goiás, cuja média é de 77,05. E a terceira
melhor escola particular é o Colégio Anglo-Brasileiro,
na Bahia – ó Rui Barbosa –, com média de 75,63.
Senador Paulo Paim, lamento, mas o Piauí passou
o Rio Grande do Sul. E, se houver medalha da valia da
gente do Brasil, darei a medalha de ouro para o Piauí e
a de prata para o Rio Grande do Sul, em homenagem
a V. Exª e à história de todos os gaúchos.
Aqui, não está a do Rio Grande do Sul, mas a
do Piauí está aqui: Instituto Dom Barreto, do Piauí, em
todo esse Brasil, é a quarta escola privada em nota.
Isso traduz a inteligência, a competência e a bravura
do povo do Piauí, que representamos aqui, eu e o Senador Alberto Silva, com uma longevidade abençoada,
ungido por Deus, e esse bravo e extraordinário homem
do Parlamento, o Senador Heráclito Fortes, que ontem,
pela inteligência, me antecedeu nesse assunto.
Senador Paulo Paim, o mais importante é que,
entre as 50 escolas, o Piauí ainda tem outras duas:
Santa Maria Goretti – de uma professora da minha cidade, Parnaíba, Professora Técia Leal – e São Francisco de Sales, diocesano dos padres. Essas duas
estão entre as melhores.
Senador Paulo Paim, estou eufórico quanto isso,
mas estou triste com relação à educação nas escolas públicas. Lula ﬁca aí viajando... Mas a educação é
fundamental. E o resultado está bom, Senador Paulo
Paim. Aplausos para essas escolas! Aplausos para o
Piauí, para o Dom Barreto, para a Santa Maria Goretti,
para o São Francisco de Sales! Mas, Senador Paulo
Paim, olha aí a tristeza! A média entre as escolas particulares é de 55,72. E a das públicas, a do “Lulinha

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

paz e amor”? É a ignorância audaciosa do PT! As particulares, as privadas estão boas. Quem é rico vai ter
direito ao saber. Sócrates já dizia: “Só há um grande
bem, o saber; só há um grande mal, a ignorância”. É
a ignorância audaciosa do PT!
Os ricos estão bem encaminhados, Senador Paulo
Paim. E os pobres? A média nas escolas públicas do
Lula, desse Ministrinho aí, desse mocinho, com cabelinho de pastinha, é de 4. Então, as escolas públicas
“estão no pau”, estão reprovadas! Quando eu estudava, só se passava com média 5. Não sei onde esse
mocinho, com cabelinho de pastinha, que ninguém conhece... Senador Paulo Paim, está aqui: é pau, é pau,
é pau! Sei que Sua Excelência, o Presidente, pouco
estudou, pouco passou, pouco aprendeu. Nas escolas
públicas, a média é de 4; no interior, deve ser de 2, de
1, de 0. Brasília é esta ilha da fantasia do poder!
Então, a educação “está no pau”. O Governo do
PT “pegou pau” na educação do povo, do pobre, pois
média 4, no meu tempo, era pau.
Atente bem, Senador Paulo Paim: as escolas de
São Paulo são as primeiras; a primeira é de lá. V. Exª
sabe qual é a média da matrícula cobrada para o estudante? Atente bem, ó PT, míope, cego! É de R$1,7
mil. Essa é a média cobrada pela escola particular, em
São Paulo, para os ricos. Os pobres “estão no pau”,
pois o PT acabou com a igualdade. A educação é que
dá igualdade para o povo; o saber e a educação devem ser como o sol: igual para todos. Aqui, as escolas
públicas “receberam pau”, foram reprovadas. É a isso
que Lula, com esse Ministrinho que ninguém conhece,
está levando os pobres do Brasil, enganando-os. Se as
escolas públicas “estão no pau”, pela avaliação feita
por eles, que perspectiva tem um pobre de se tornar
doutor? Nas boas escolas, nas particulares, a média
do preço da matrícula é de R$1,7 mil. É essa a média,
mesmo com um salário desses, Senador Paim!
Então, é a isso que temos de assistir. O primeiro lugar nas escolas privadas é de São Paulo. V. Exªs
sabem o valor da mensalidade? É de R$1,7 mil. Isso
é uma imoralidade!
Senador Paulo Paim, esta Casa deve ser e tem
de ser a voz do povo. A democracia só funciona com
o povo. Foi o povo que fez a democracia. O PT, não! O
PT enxovalhou a democracia e trouxe a corrupção à
democracia, que aprendi de Ulysses. Ó Senador Paim,
Ulysses dizia: “A corrupção é o cupim da democracia”.
É um mar de corrupção. É uma vergonha!
Mas não é todo o PT, não. Isso foi bom, porque
deu a igualdade. No PT, há pessoas extraordinárias. O
Líder do PT nesta Casa, Senador Aloizio Mercadante,
é um homem de bem, bem-formado, bem-educado, é
um homem de saber. Já faz mais de três anos que es-
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tamos aqui fazendo o debate qualiﬁcado. Nunca houve
um estremecimento, porque defendemos uma tese, e
ele tem aceitado a minha verdade.
V. Exª é uma riqueza do PT, da democracia e do
Brasil. Tenho até inveja de dizer que V. Exª é da raça
negra. V. Exª é da raça Homo sapiens, ser humano
superior, que só os ﬁlósofos entendem. Ó, Marina Silva, aprenda isso! Marininha, aprenda, pelo amor de
Deus! Sófocles disse: “Muitas são as maravilhas da
natureza, mas a mais maravilhosa é o ser humano, o
Homo sapiens, a espécie”. Homem e mulher se unem
com amor para perpetuar essa espécie.
Então, V. Exª é isso, V. Exª é riqueza nossa. Sou
professor de Biologia e de Zoologia. Fico até chateado
quando buscam algo sem signiﬁcado nenhum para nos
separar. Quando vejo o Senador Paulo Paim, busco
aquilo que engrandece a raça humana, as virtudes do
respeito ao trabalho e ao trabalhador, do respeito aos
velhos, enﬁm, as virtudes, o fazer bem. São essas as
teses ﬁlosóﬁcas.
Mas estamos aqui para isso, para tentar acordar o Lula, que anda viajando no mundo. Lula, seu
Governo “pegou pau” em educação! O resultado é do
Enem. Seu Governo foi reprovado, pois algumas escolas públicas não valem nada; a média é de 4. Há as
cidades poderosas, como São Paulo, como Brasília.
Mas vá às escolas públicas... Média 4 é pau, Lula! É
pau, Lula! É pau! Estou aqui, Lula. Aqui cheguei com
as pernas do estudo e do trabalho e a força da independência do Piauí.
Então, Ministrinho, cuide, que V. Exª “pegou pau”.
Lamento terem substituído um Cristovam Buarque,
que tinha a luz do saber, que não era cego para ver
essas coisas.
Sr. Presidente Paulo Paim, peço sua generosidade
para concluir um assunto muito importante.
Tudo tem a ver com tudo! Somos uma democracia! Ô Paulo Paim, este País tem de lhe render uma
homenagem. O Senado não funcionava às segundas
e Sextas-feiras. Hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro, e
aqui estamos. Isso ocorreu, Senador, porque V. Exª
chegou a Vice-Presidente desta Casa e estava aqui às
segundas e Sextas-feiras para abrir as sessões. Mostramos para o País que esta Casa tinha de debater os
principais temas. Foi aqui, sob o comando de V. Exª,
que isso nasceu. Seu valor é tão grande que não se
limita a um partido, ao PT. V. Exª é do Parlamento, é
um instrumento da democracia. V. Exª vinha aqui, como
Vice-Presidente da Casa, e abria a sessão. Éramos
poucos, poucos a denunciar as vergonhas. Lembrome de Efraim Morais, Antero Paes, Arthur Virgílio, Mão
Santa, Heloísa Helena – que era do PT e que quiseram
levar à fogueira, de onde a tiramos.
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V. Exª deu essa contribuição. Se este Senado hoje
merece respeito, se ele está atuante, é porque V. Exª
deu o exemplo. Padre Antonio Vieira disse que palavra
sem exemplo é tiro sem bala. O exemplo arrasta, e V.
Exª nos arrastou ao trabalho e à luta.
Mas quero dizer o seguinte: “Atentai bem, Dirceu,
o PMDB é a chave da reeleição!” Isso aqui é uma ignomínia. Desta tribuna, fui o primeiro a chamar José Dirceu de Zé Maligno, denunciando-o. Ele tinha um plano,
não de governo, mas um plano de poder igual ao de
Cuba. Herói ele nunca foi. Herói foi Gabeira, que teve a
coragem de seqüestrar o embaixador norte-americano
e libertou alguns presos políticos, entre eles Dirceu,
que foi a Cuba e alimentou-se da formação ditatorial
de Fidel Castro – que completa cinqüenta anos de ditadura e que matou muita gente.
Atentai bem! José Dirceu, com essa formação,
veio e se instalou. Oito anos para Lula, com sua história
política e sindical, seria fácil, mas eles precisariam de
um partido forte. Ele aqui é réu confesso. Começou a
cooptar, a comprar o PMDB. E o PMDB – quero dizer
para José Dirceu e para Lula -– não vai faltar à Pátria
e à democracia. Hoje, temos um grande comandante,
Michel Temer, única e ímpar liderança do Partido. Os
demais, que estão negociando, ô Lulinha, têm menos
força no PMDB do que ele. O único, o nosso Presidente, que tem unidade de comando e direção, é, sem
dúvida, Michel Temer, que leva o Partido a não faltar
com a democracia e com o povo, como Ulysses Guimarães que, em 1974, neste Congresso, enfrentou e
afrontou a candidatura da ditadura de Geisel. Então,
não poderíamos faltar. Sob o comando de Michel Temer, o maior dos Presidentes em toda a nossa história,
o PMDB cresce no Senado, na Câmara e no coração
do povo, como uma esperança.
Entre um projeto neoliberal do PSDB e outro paraguaio, uma imitação paraguaia neoliberal, de Lula,
estamos no meio. E está na Bíblia: a verdade está no
meio. O PMDB busca a valorização do trabalho e do
trabalhador, que vieram antes e fazem a riqueza, e
conta com a história nacionalista de Getúlio Vargas,
nossa inspiração, de João Goulart, e com a história
desenvolvimentista de Juscelino, cassado no nosso
Partido neste Senado.
Então, não faltaremos ao povo e à democracia.
Aí estão, Senador Paulo Paim, dois extraordinários
candidatos à Presidência da República, com suas características: juventude, esperança. Um, testado nas
urnas, teve brilhante votação, quase chegou ao segundo
turno, quando era de um partido pequeno: Garotinho. É
um homem cristão, que governa com sua esposa um
dos Estados que hoje mais cresce na história política
do Brasil, o Rio de Janeiro. E o outro, do Rio Grande
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do Sul, tem ao seu lado a bela história dos gaúchos e
o comando de Pedro Simon. São dois extraordinários
candidatos. Não abrimos mão da candidatura própria,
da participação do PMDB.
José Dirceu, réu confesso, diz até onde já deixou
negociado. Olhem a vergonha! Deixou bem encaminhado com o PMDB do Amazonas, do Pará, de Alagoas, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de Goiás, do
Paraná e de Santa Catarina. Já bem negociado, bem
comprado, bem encaminhado.
Mas no Piauí é diferente. O PMDB tem história
de grandeza igual à do Brasil. O PMDB terá candidatura própria ao Senado: fará voltar o Senador Alberto
Silva. Dizem que ele está com idade avançada. Nem
tanto. Rui Barbosa recebeu da Bahia 32 anos de mandato. Agora que nós, do Piauí, demos dezesseis anos
a Alberto Silva. Por que não vamos dar mais? Vamos.
E teremos candidatura própria ao Governo do Estado.
O meu nome está na disputa.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, falo com
convicção que aqui estou porque, em 1994, o nosso
Partido teve um candidato à Presidência. Mesmo não
tendo êxito na sua candidatura, Quércia foi o pai da
eleição de nove Governadores. Uma candidatura própria
aumenta e faz crescer – hipertroﬁa, hiperplasia -, e dá
poderes ao partido. Nove, um terço dos Governadores!
E, desses nove, Senador Marcelo Crivella, cinco estão
aqui como Senadores, eleitos pelo sacrifício, pela luta
e pelo ideal do grande comandante Quércia. Aqui estão
Garibaldi Alves Filho, José Maranhão, Maguito Vilela,
Valdir Raupp e Mão Santa. Todos nós chegamos aqui
como ﬁlhotes do apoio e da luta da candidatura própria
a Presidente, por isso nós a defendemos.
E o PMDB não se vende. O PMDB não será rabo
do PT. O PMDB pertence ao povo e à democracia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Convido, neste momento, o Senador Mão Santa a
assumir a Presidência dos trabalhos e, de imediato,
passo a palavra ao nobre Senador Marcelo Crivella.
S. Exª tem direito à palavra por dez minutos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PMR – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Paulo Paim, Sr. Senador Mão Santa,
senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, venho ao plenário do Senado
Federal fazer um apelo ao Itamaraty e, sobretudo, ao
governo americano.
Ao longo de 2004 e de 2005, estive diversas vezes
nos Estados Unidos, veriﬁcando de perto o drama dos
brasileiros que tentam emigrar ilegalmente em busca
de trabalho e outros até, em menor número, fugindo
de problemas, aqui no Brasil, com a Justiça.
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Sr. Presidente, é lamentável que o Brasil com
tantos recursos e um potencial inestimável, uma Nação com um futuro tão brilhante, possa, neste instante,
passar por uma fase tão dura tão negra, de ver seus
jovens tentando encontrar uma vida melhor, emigrando ilegalmente para a Europa Ocidental e, sobretudo, para os Estados Unidos. Em 2004, esse número
chegou a 8 mil, quase 9 mil. Em 2005, esse número
explodiu: 33 mil brasileiros foram presos, detidos nas
fronteiras. A maioria deles conseguiu a liberdade sob
palavra. Seguraram o passaporte deles e os libertaram
sob palavra, para que voltassem trinta a sessenta dias
depois e recebessem uma sentença de deportação.
É claro que, desses 33 mil brasileiros que obtiveram
essa oportunidade, nenhum deles voltou. Sumiram
pelo País. Foram a um consulado brasileiro, tiraram um
novo passaporte e lá estão. Alguns falsiﬁcaram o visto
de trabalho, que não é checado rigorosamente pelo
empregador, porque precisa da mão-de-obra. Assim,
ele emprega o brasileiro, que acaba sem cidadania.
Ele não é um imigrante, ele é um exilado, porque não
pode sair do país. Se, por exemplo, tiver aqui um caso
grave na família, a morte de um pai, seja o que for, ele
não pode ir ao aeroporto, porque, se for, será preso e
deportado humilhantemente de volta a seu país.
A Folha de S.Paulo, edição de hoje, lamentavelmente, trouxe notícias de brasileiros presos em Boston
num presídio de segurança máxima. A Organização
das Nações Unidas não permite que imigrantes ilegais,
pessoas que claramente tentam ir a outro país em
busca de uma vida melhor – muitos pais vão e ainda
levam ﬁlhos e esposa – sejam presos em presídios de
segurança máxima, mas esses não só o foram como
dois deles ﬁcaram em celas de isolamento.
Senador Mão Santa, lembro-me de que, em um
sábado à tarde, visitei uma prisão na cidade de San
Antonio, no Texas – Texas Parole Violator, se não me
engano era esse o nome. Era um presídio improvisado
para pessoas que pagam a ﬁança, mas, depois, não
voltam à corte; e, aí sim, são presas, porque são o
que eles chamam de violadores da lei da ﬁança. Disseram-me os brasileiros – havia uns cinqüenta – que
havia uma moça numa solitária. Desci, pedi aos policiais para vê-la. Era sábado à tarde, um dia frio – no
sul dos Estados Unidos, o inverno é muito frio. Fui à
solitária ver essa moça. Encontrei uma jovem de 23
ou 24 anos numa situação humilhante: deitada numa
cama de metal, sem colchão e sem travesseiro, nua,
completamente nua, e, nesse dia, ela estava no seu
período menstrual, portanto, estava toda suja, o sangue
lhe escorria pelas pernas. Uma moça apenas enrolada
num cobertor e, diante dela, uma policial que a vigiava.
Ela estava nessa situação dramática. Chamei-a perto
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da cela, embora aquela cela tivesse dois metros por
cinco, fosse pequena, ela estava encolhida num canto, coberta com aquela manta. E quando ela me ouviu
falar em português, levantou a cabeça, chegou perto
da grade e começamos a conversar. Essa moça estava presa nos Estados Unidos, por imigração ilegal, já
há três meses. Como não entendia inglês e não via a
sua situação se resolver, achou que podia dar uma de
louca e que, assim, seria libertada. Como não tinha, na
sua concepção, cometido nenhum crime, começou a
gritar e, com as próprias unhas, simulou um suicídio,
ia se enforcar. Ora, os americanos são uma civilização completamente diferente da nossa, porque não
conseguem identiﬁcar esse tipo de atitude, seguem o
manual estritamente. Com medo de que ela morresse,
colocaram-na nessa situação, sem roupa, comendo
com as mãos, não permitiam que ela comesse com
talhares, e uma pessoa vigiando vinte e quatro horas
por dia para evitar que ela se matasse.
Uma situação dramática, que surgiu exatamente pela simulação desesperada de suicídio, de quem
queria ir embora, de qualquer jeito, porque já estava ali
há três meses, não tinha, na sua concepção, cometido
nenhum crime e, inclusive, tinha o dinheiro para pagar a passagem de volta ao Brasil. É mais ou menos
isso que acontece. Eu tinha um celular, coloquei a família para conversar com ela, chamei as autoridades.
Era sábado à tarde, o médico de plantão não estava
lá, mas ﬁz toda a pressão que um Senador pode fazer numa terra estranha e consegui tirá-la da prisão,
porque disse a eles: “Se vocês a mantiverem nessa
situação, aí mesmo ela vai enlouquecer. Olhem como
essa moça está, suja, precisa sair daqui e tomar banho. Responsabilizo-me, assumo um termo. Ela é universitária. Ela não tem nada de louca. Ela deu uma de
louca para escapar da polícia, para vocês a mandarem
de volta ao Brasil.”
Nesse mesmo presídio, na ala masculina, encontrei um rapaz do Espírito Santo que tinha uma ﬁlha surda, de quatro anos, e foi para os Estados Unidos tentar
arrumar dinheiro para fazer a operação dela. Lá ele se
envolveu em uma briga com um cubano – ele, falando
em Português, e o cubano, em Espanhol -, os dois imigrantes ilegais, naqueles atritos de uma rotina pesada
na prisão. Sabe, Senador Mão santa, é impressionante
como os americanos seguem o manual sem entender
ou interpretar as coisas. É a letra fria da lei.
Os brasileiros reclamavam-me que eram acordados dez vezes por noite para contagem. Num desses
presídios, perguntei ao xerife: “Aqui o senhor tem assassinos, estupradores, condenados por latrocínio e
os imigrantes ilegais. Alguém já fugiu desse presídio
alguma vez?”. Ele disse: “Não. O presídio existe há

Sábado 11

587

04539

mais de dez anos e nunca houve uma fuga.” Retruquei: “Mas, se houvesse, Sr. xerife, o senhor acha que
a fuga seria dos condenados a trinta anos ou desses
imigrantes, que passam aqui seis meses, um ano?” E
ele: “É claro que seria daqueles que estão condenados há mais tempo.” Eu: “Então, Sr. xerife, por que o
senhor acorda esses brasileiros dez vezes por noite
para fazer a contagem? Eles já estão ﬁcando neuróticos com essa rotina.” Sabe o que ele me respondeu?
“Está no manual.”
Meu Deus do Céu, está no manual? Parece até
aquele guarda que ﬁca na esquina e, quando o sinal
abre, ele apita, quando o sinal fecha, ele apita. No dia
em que inventarem um sinal que apita, ele vai perder
o emprego. Não raciocina. Às vezes não há ninguém
vindo na direção contrária, mas, se está fechado, mantém aquele trânsito todo fechado, sem raciocinar que,
na outra rua, não vem ninguém e poderia ﬁcar aberto
o sinal. É assim que as coisas acontecem nos Estados
Unidos, e é assim que está acontecendo de novo na
terra do Tio Sam. As pessoas não pensam.
Lá no presídio começaram uma greve de fome,
ensaiaram os passinhos para uma greve de fome, desesperados porque queriam ir embora. Esses brasileiros são pessoas que querem trabalhar e pronto. Se não
os querem lá, querem ser deportados no menor prazo
possível. Mas, às vezes, se arrastam os processos por
seis, sete, oito meses. Para um sujeito inocente, que
nunca cometeu um crime real... E aí faço um apelo humanitário, em nome dos direitos humanos: pelo amor
de Deus, não podemos considerar um ser humano,
enquanto ser humano, ilegal. O ser humano não pode
ser ilegal, isso contraria...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (PMR – RJ) – Sr.
Presidente, peço apenas que V. Exª me prolongue o
tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Prorroguei por mais cinco minutos o tempo de V. Exª.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PMR – RJ) – Muito
obrigado. Vou concluir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu queria colaborar: quem fez essa democracia e
depois escreveu um livro: Montesquieu, O Espírito
das Leis, com 21 volumes, que é o que está faltando
ao americano, e V. Exª foi lá ensinar.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PMR – RJ) – Está
faltando. V. Exª foi brilhante nessa observação. Falta
entender o espírito da lei.
Muito bem. Está aqui a denúncia que faço dos
meus irmãos brasileiros que estão presos na prisão
de segurança máxima de Boston, implorando para vir
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embora. Existem cadeias em New Bedford e Plymouth. A colônia brasileira lá é composta por mais de 100
mil pessoas.
Liguei para este voluntarioso e extraordinário
Embaixador Manoel Gomes Pereira, que cuida das
comunidades brasileiras no exterior. Ele me disse pelo
telefone anteontem que essa greve não havia sido conﬁrmada – mas, segundo a Folha de S.Paulo, foi conﬁrmada. E os rapazes, que, segundo a polícia americana,
foram os incentivadores, os líderes, foram colocados,
ambos, em solitárias. Vou hoje mesmo encaminhar um
telegrama, como Presidente da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito que investiga a emigração ilegal,
para apurar os fatos.
Temos feito todo o trabalho possível para conter
essa situação. O Governo brasileiro, por meio da Polícia Federal, realizou várias operações, e já há mais
de 300 pessoas respondendo a inquéritos para serem,
no futuro, processadas e condenadas: são os falsários, são os ﬁnanciadores da ida dos brasileiros, os
aliciadores e os coiotes, aqueles que os pegam pela
mão – muitos deles no interior de Minas Gerais, de
Goiás, do Pará, do Piauí – e os levam, iludidos, com
uma história de que vão enriquecer nos Estados Unidos. Quando chegam lá, os imigrantes vão lavar carro,
lavar banheiro e acabam tendo de pagar US$10.000
ou US$12.000.
Senador Mão Santa, ouvi o pronunciamento de V.
Exª. Creio que o Governador Garotinho tem realmente um grande espaço a ocupar na política nacional. O
Presidente Lula sabe – e está preocupado – que o Governador Garotinho toma votos dele exatamente nas
classes “c”, ”d” e “e”, onde o Serra não entra e onde o
Presidente conseguiu recuperar-se, segundo a última
pesquisa do Datafolha.
Tenho sido um crítico da política econômica do
Governo Lula e creio que um debate nacional com as
propostas do Garotinho, a cujos métodos políticos tenho minhas restrições, seria bem-vindo, porque a idéia
da política econômica certamente poderia oferecer
ao Brasil outra opção, em vez do neoliberalismo do
PSDB, que, com aquela frieza, levou o Brasil a vender suas empresas e a estabelecer no seu mercado
uma regra de “quem pode, pode; quem não pode se
sacode”. Pensar em entregar o desenvolvimento nacional às empresas, com a nossa história colonial e
com o passado imperial, é realmente se esquecer da
dor dos que sofrem.
O Presidente Lula tentou minorar o problema,
aumentando muito os seus programas de distribuição
de renda, mas ainda assim a política monetária tem
sido um entrave ao desenvolvimento nacional. Há essa
crise toda! Hoje, há brasileiros presos fora do País,
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em cela de segurança máxima, porque o Brasil não
cresce. Este ano crescemos menos de 3%, e isso é
realmente muito lamentável.
Vou dizer mais, Senador Mão Santa: eu me lembro
de que aqui, no plenário do Senado, senti uma dor no
coração, quando votamos e aprovamos um empréstimo de US$600 milhões a serem aplicados no Bolsa
Família. É claro, Senador Paulo Paim, que qualquer
Senador que se levantasse e que fosse contra o empréstimo de US$600 milhões para ser aplicado no Bolsa
Família seria pendurado numa forca como Tiradentes.
Mas a verdade é que o Bolsa Família não precisa de
dólares. Na cesta básica não existe nenhum produto
importado; não existe, Senador Mão Santa, nenhum
atum que venha da Suíça; não existe bacalhau da Noruega e não existe champignon da França. Existe arroz,
feijão, milho, produtos que produzimos aqui.
Por que contraímos US$600 milhões de empréstimos lá fora? Vou explicar: porque a elite brasileira ganha muito dinheiro com os juros no Brasil, mas ganha
em real. E a tradição da nossa elite é se capitalizar
no exterior. Eles compram propriedades na Europa,
nos Estados Unidos, depositam vastas quantidades
de dinheiro nos paraísos ﬁscais do Caribe e, quando recebem muito dinheiro em real e querem trocá-lo
por dólar, no Banco Central, como a nossa pauta de
exportação é de produtos primários, com baixo valor
agregado – reﬁro-me ao minério da Pará, reﬁro-me
à soja do Centro-Oeste, reﬁro-me até ao petróleo do
meu Rio de Janeiro, que, aliás, aumentou em 16% as
exportações, graças à gasolina que mandou para os
Estados Unidos -, quando deixam os dólares no Banco Central, deixam poucos. Essa pauta de exportação
de 115 bilhões na verdade deixa muito pouco de valor
agregado.
Então, são necessárias duas coisas: contrair
empréstimos no exterior, claro que com uma boa desculpa, claro que com uma excelente desculpa: “vamos
aplicar no Bolsa-Família”, mas o Bolsa-Família não
precisa de dólar! Na verdade, isso ﬁca como um colchão para atender a elite, como também a atendemos
com juros altíssimos.
E mais: precisamos manter no exterior três milhões de brasileiros, pessoas humildes e simples, lavando banheiro, servindo como garçons, muitas vezes
humilhados, dirigindo táxis por aquelas madrugadas
frias, porque esses brasileiros também mandam; mandam US$50.00, US$100.00 por mês para uma mãe
pobrezinha lá do Piauí, para um irmão que está tentando se formar em São Paulo, em Goiás, em Minas
Gerais. Ao total, esses heróis, esses exilados da pósditadura mandam por ano US$6 bilhões. Muito bom
para diminuir o preço do dólar, favorece a mídia, e é
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por isso que existem novelas como América, que induzem os brasileiros a ir para fora. Os senhores sabem,
a Rede Globo não consegue se viabilizar com o dólar
a R$3,00; sua dívida externa é muito alta.
Assim também como a Veja, grandes defensores
e paladinos do neoliberalismo Tucano! Revista Veja!
Devem muito dinheiro em dólar. O dólar a R$3,00 é o
ﬁm para eles, o dólar tem de estar a R$2,00. Para isso
é preciso mesmo contrair esses empréstimos malucos
e é preciso ter um batalhão, uma multidão de brasileiros
mandando dólar para cá. É claro que a família não vai
receber em dólar. Se o senhor perguntar à Dona Maria,
lá do Município de Cabrobó, se ela recebeu os US$
50.00 que o ﬁlho mandou, ela vai dizer que não, que o
banco deu a ela R$112,00. E onde ﬁcou aquela moedinha em dólar? Ah, o senhor quer saber onde ﬁcou?
Está lá, no Banco Central, que baixou uma resolução
em 2005, que, a meu ver, é inconstitucional. Eu acho
que é inconstitucional. Aliás, vou pedir ao Partido, o
PRB, que faça uma argüição ao Supremo, porque creio
que essa portaria do Banco Central é inconstitucional,
para liberar todos os brasileiros a trocarem qualquer
quantidade de real por dólar, desde que o valor esteja
depositado. Hoje, se o Senador Mão Santa tivesse – sei
que não tem, porque é um Senador lutador humilde
que pensa muito no povo, sei que é um lutador humilde
– R$10 milhões depositados no banco, ele poderia ir ao
Banco Central e trocá-los por dólar e mandar o dinheiro
para fora. Não há limitação, é uma resolução do ano
passado do Banco Central, que, aliás, por uma coincidência do destino, foi promulgada, foi editada alguns
meses antes, aliás semanas antes desse mau – sei
lá que adjetivo posso usar! – empréstimo que ﬁzemos
com os Estados Unidos de US$600 milhões.
É um problema complexo, e espero que o debate
à Presidência da República, com candidatos de todos
os Partidos, possa encontrar caminhos e, acima de
tudo, conscientizar o nosso povo. Não há escapatória
para o Brasil se não conhecermos a verdade.
Termino dizendo o que o meu Senhor me ensinou há 2.000 anos: “Só a verdade liberta”, Senador
Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Crivella, creio que V. Exª poderia dar uma
grande contribuição à democracia. Este seu novo Partido tem na sua pessoa um extraordinário candidato à
Presidência da República. O País assistiu ao Fernando
Henrique Cardoso sair daqui, perder a prefeitura de São
Paulo e ser Presidente. V. Exª, que perdeu a do Rio de
Janeiro, pode ter uma destinação semelhante. E seria
um enviado de Deus, de Cristo para o País.
O SR. MARCELO CRIVELLA (PMR – RJ) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa.
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Durante o discurso do Sr. Marcelo Crivella, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedo a palavra ao ilustre Senador do Estado do
Rio Grande do Sul, do Partido dos Trabalhadores, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Mão Santa, eu, de fato, soube
dessa cartilha. Eu não queria falar dela, mas V. Exª,
que é um homem bem informado e que recebe a mídia
nacional, hoje, pela manhã, comentava comigo o que
tinha lido na coluna de um jornalista muito respeitado
no Rio Grande, por suas posições muito ﬁrmes e que,
eu diria, em grande parte das vezes, discorda do meu
ponto de vista sobre alguns temas, mas também concorda em outras áreas.
Rogério Modesto, hoje, escreve uma coluna em
que V. Exª foi o primeiro a me apresentar, embora eu
a leia todos os dias, como faço com os artigos de Ana
Amélia, Rosane, Burd, enﬁm, de todos os colunistas
do Rio Grande do Sul.
Senador Mão Santa, sinceramente, não deu para
entender esse trabalho que foi feito pela Fundação
Palmares, pelo Ministério da Cultura e pelo Ministro
Gil. Não quero fazer nenhuma consideração que desmereça o trabalho dessa entidade, que tenho apoiado
e com a qual tenho trabalhado.
Em Porto Alegre, Senador Mão Santa, quando o
Quilombo Silva ia ser despejado, eu e V. Exª, um negro e um branco, aprovamos uma missão especial do
Senado Federal que, acompanhada pela TV Senado,
foi até a Assembléia. Unimo-nos todos para promover
o debate sobre um tema tão bonito, como é o do Quilombo Silva, que contou com a participação também
do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foi um momento bonito. V. Exª, inclusive, foi muito aplaudido na
capital, porque defendia terra para os quilombolas.
Estranhei, confesso, não por mim, Senador Mão
Santa, que deixassem de fora os chamados “negros
do Rio Grande do Sul”, como o Bispo D. Gílio, que foi
lembrado até para ser Papa e é um homem que tem
posições ﬁrmes e claras, não partidárias, e Deise Nunes, também gaúcha, a primeira negra eleita Miss Brasil. Não dá para aceitar, não dá para entender. Alceu
Collares não é do meu Partido, é do PDT, mas já foi
considerado, há algumas décadas, e não há como se
negar a história, um dos Deputados de maior destaque
e foi o primeiro Governador negro eleito do Brasil – e
não é considerado um negro ilustre? Deixaram de fora
Carlos Santos, do MDB, na época, o primeiro negro
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a ser eleito Deputado estadual no Rio Grande do Sul
e Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, e
Giba-Giba, um ídolo da música e da cultura brasileira.
Sinceramente, não dá para entender.
Quanto a mim, não há problema algum. Todos sabem da minha rebeldia aqui dentro, da minha ﬁrmeza
de posições. Até entendo todo tipo de retaliação que
venho sofrendo nos últimos anos e ﬁco quieto, Senador Cristovam Buarque. Tenho recebido retaliações em
cima de retaliações, mas ﬁco quieto, pois devo cumprir
o meu mandato, meu compromisso com o meu povo,
com o meu Estado e com o meu País.
Sei que muitos não aceitaram a luta pela previdência e V. Exªs, Senadores Cristovam Buarque, Mão
Santa e Alberto Silva, foram parceiros. Aprovou-se a
PEC Paralela, o que, sei, até hoje muita gente não
engoliu e não aceitou, porque estabelecemos uma
política de resistência.
Senador Mão Santa, houve, em Brasília, uma
grande marcha chamada Zumbi+10. Trabalhei para
que houvesse uma única marcha, mas, no mesmo
mês, foram realizadas duas marchas da comunidade
negra. Eu dizia que a forma de pressionar os poderes
constituídos seria uma grande marcha e muita gente
não engoliu isso, mas tudo bem.
Quanto ao Estatuto da Igualdade Racial, só Deus
e talvez nós saibamos a luta que foi feita para aproválo por unanimidade no Senado. Muita gente que não
queria sua aprovação dizia: “Lá vai o Paim aprovar o
Estatuto da Igualdade Racial”, mas os Senadores o
aprovaram por unanimidade – nem precisou passar
pelo Plenário -, aceitando o debate realizado nas comissões como uma peça importante que pode avançar
mais na Câmara.
Não pense ninguém que foi fácil aprovar o Estatuto do Idoso, mas ele hoje é lei.
O Estatuto da Pessoa com Deﬁciência poderia
ser lei, mas houve obstáculos. Alguém já disse: “Sabe
por que não passa, Paim? Porque o projeto é de sua
autoria, negro e Senador.”. Mas não tem problema
algum.
Quem acompanha a minha luta de mais de 20
anos pelo salário-mínimo – que não é só minha mas
também de muita gente – sabe que ela também não é
vista com bons olhos no atual momento. Agora, há uma
Comissão Mista que vai viajar pelo País para debater
não só o salário-mínimo, mas também os benefícios
dos aposentados e pensionistas.
O meu caso eu entendo. De fato, em virtude da
minha posição de rebeldia, alguns dizem: “Botem o
Paim na geladeira.”. Quando há grandes movimentos
do Governo no meu Estado, dizem: “Convidem todos,
só não convidem o Paim.”. Quando há debate de proje-
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tos importantes, ﬁco sabendo disso porque sou amigo
dos funcionários da Casa e dos próprios assessores,
a orientação é : “Se é do Paim, tirem fora.”. Relatoria
de temas que são ligados diretamente à nossa área?
“Olhem, para o Paim, não.”
Para mim, não há problema, mas fazer uma cartilha esquecendo esses nomes! Eu diria que não é
inteligente, porque dá a impressão de que se trata de
um debate muito mais ideológico e partidário, o que
não é bom para ninguém.
Sr. Presidente, eu não ia tocar nesse assunto,
mas V. Exª me provocou e eu acabei falando um pouco mais.
Agradeço, Senador Mão Santa, pela lembrança
desse tema. Eu continuarei o mesmo, defendendo as
minha convicções em todos os temas.
Quero, mais uma vez, dizer que foi muito importante o dia de ontem, quando o Ministro Marinho, o
Ministro Jaques Wagner e o Ministro Paulo Bernado
entregaram ao Presidente da Casa o Projeto do Salário-Mínimo – e não mais uma medida provisória.
Espero que ele seja remetido para a Comissão
Especial, Senador Cristovam, de que V. Exª faz parte,
que está discutindo o salário-mínimo – e nós estamos
lá. Que não achem uma maneira de fazer com que o
Projeto não seja encaminhado à Comissão Especial,
pois daqui a pouco inventam uma outra forma. Existe uma Comissão Especial debatendo o tema e só
falta o Projeto não chegar nela. Espero que isso não
aconteça.
Sr. Presidente, foi importante esse ato de ontem,
aqui. Quero reaﬁrmar que o Ministro Marinho me comunicou que o Projeto seria entregue e disse que estava
atendendo a um pedido da Comissão Especial para
que o assunto fosse debatido na Casa.
Sr. Presidente, quero também demonstrar a minha preocupação com outro projeto de lei, em debate
na Câmara dos Deputados, que trata das pequenas e
microempresas, de cuja Frente Parlamentar faço parte. Preocupei-me muito, principalmente com um artigo
que diz que a contribuição das micro e pequenas empresas para o trabalhador, que hoje é de 8%, poderá
ser de até 0,5%.
Sinceramente, Sr. Presidente, penso que não
é tirando-se pequenos direitos do trabalhador ao ser
demitido que se resolverá o problema das micro e pequenas empresas. Quero aprovar esse projeto, mas
não mexer em direitos tão pequenos dos trabalhadores.
Esse é um gesto tão pequeno que não merece o aval,
no meu entendimento, da Câmara e do Senado.
Por que não diminuímos os encargos sobre a
folha de pagamento no seu conjunto?
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Senador Alberto Silva, Senador Mão Santa, V.
Exªs que são estudiosos desse tema e que estão preocupados com o emprego no País, por que não debatemos o fato de que, hoje, somente para a Previdência
vão cerca de 40% da folha de pagamento? Por que
a gente não desonera, ao invés de ﬁcar brigando por
0,5%, tira esses 40% sobre a folha, que entre empregado, empregador e Coﬁns dão mais ou menos isso
que vai para a Previdência, e não joga sobre um percentual ﬁxo sobre o faturamento? Aí, estaríamos ajudando as pequenas, que faturam menos. Quem fatura
mais são as grandes, aquelas que têm cinco mil, dez
mil, ou os grandes bancos. Aí, sim, ajudar-se-ia a pequena empresa e não se tirariam os direitos mínimos
do trabalhador.
Eu ia fazer um apelo ao Relator desse projeto – se
não me engano, é o Deputado Hauly -, para que revisasse essa posição. Vamos fazer um debate maior.
Senador Alberto Silva, concederei, em seguida,
o aparte a V. Exª. Podemos fazer tranqüilamente um
grande debate. Trabalhemos todos para desonerar a
folha! Quem lucra mais? Se o lucro for por percentual...
E pode ser o mesmo percentual, não é? É percentual!
Se lucrei menos... Dois por cento sobre dez são dois,
e 2% sobre cem são vinte. Então, é dez vezes mais do
que aquilo que pagaria por mês.
Por isso, Senador Alberto Silva, entendo que
esse debate tem de ser ampliado e mais qualiﬁcado,
de forma a incentivar a que as pessoas tenham direito
efetivamente ao posto de trabalho.
Concedo-lhe o aparte, Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Senador Paulo Paim, V. Exª toca em assunto da maior importância.
Tenho conhecido pessoas que estão nas pequenas e
microempresas que dizem não conseguir viver porque
a folha de pagamento foi onerada em 40%. V. Exª tem
toda razão: deve haver um percentual ﬁxo sobre o faturamento. Quem faturar menos paga menos; quem
faturar mais paga mais. Mas, no momento, isso não
existe, é pendurado na folha.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É tudo
sobre a folha.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – V. Exª tem toda
razão. Podemos montar aqui um grupo de trabalho. V.
Exª já capitaneou a PEC paralela. Sou testemunha
disso. Foi V. Exª que a levantou, e o fez de tal maneira,
que todos nós apoiamos sua iniciativa, e aquela PEC
foi aprovada. Ainda que tenha levado muito tempo na
Câmara, foi aprovada aqui até muito rapidamente. Então, Senador Paim, assuma o comando disso! E trabalhemos juntos no sentido de que as coisas aconteçam
como V. Exª está sugerindo! Parabéns pela idéia!
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Alberto Silva. É uma iniciativa sobre a qual poderíamos conversar com o Presidente
da Casa, sem ter medo do bom debate, qualiﬁcado
e equilibrado.
Eu falava – e V. Exª concordava – que 40% é da
previdência. Se analisarmos a folha – o componente
de contribuições, de tributos -, chegaremos a 110%.
Quem sabe chegaremos a um entendimento? Retiram-se os 110%, retira tudo – e por que não? -, e se
estabelece um percentual ﬁxo. Desse percentual, um
tanto vai para a previdência; outro tanto, para a saúde, se assim entender; e outro tanto, para a educação.
Esse é um outro debate.
Então, devíamos enfrentar esse debate no Brasil, mas tem de haver ousadia. Às vezes, uso a palavra “coragem”. É preciso ter coragem. Sempre haverá
aqueles que vão dizer: “Ah, não! Agora, vão discutir a
tributação sobre a folha”. É dos dois lados. E do bom
debate ninguém tem de ter medo.
Sr. Presidente, quero também falar um pouquinho aos ﬁscais do Ministério do Trabalho. Não estou
entendendo, Sr. Presidente. Os ﬁscais do Ministério do
Trabalho, agora, em vez de se preocuparem em fazer
a devida ﬁscalização, no sentido de evitar acidentes no
trabalho, de melhorar as condições, de estabelecer um
diálogo entre empregado e empregador e de apontar
caminhos, estão preocupados com a contribuição que
os sindicatos recebem dos trabalhadores. Resolveram
que trabalhador não pode contribuir para o sindicato,
principalmente no Rio Grande do Sul, em especial no
Vale dos Sinos. Preocupam-se em só controlar se o
trabalhador está contribuindo, mediante a decisão da
assembléia. Não querem que eles contribuam.
Estive, ontem, numa reunião com cerca de doze
líderes sindicais do Rio Grande do Sul, liderados pelo
companheiro Quintino e por outros. Fomos à presença do Ministro do Trabalho e mostramos a S. Exª a situação. Depois, como eu tinha compromisso aqui no
Senado – gosto de estar aqui às 16 horas -, retornei.
Na conversa que tive como eles, veriﬁquei que estão,
de fato, muito preocupados.
Faço um apelo da tribuna do Senado da República: deixem que trabalhadores e líderes sindicais se
entendam com sua contribuição! Esse é o princípio da
liberdade e da autonomia sindical. Fiscal do trabalho
tem de se preocupar em ﬁscalizar efetivamente se as
condições objetivas para o exercício da função estão
asseguradas. Para que multar empresas? Multam as
empresas e complicam a vida dos sindicatos, porque
as empresas estariam recebendo um percentual do
pagamento do trabalhador decidido em assembléia,
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forçando os trabalhadores a não contribuírem com
suas entidades. Há lógica?
Eu, por exemplo, contribuo para o Fundo de Previdência. Essa foi uma opção minha. Eu poderia ou não
contribuir. Eu quis contribuir. Agora, o ﬁscal me proibirá
de contribuir? Vou contribuir, porque quero contribuir.
Qual é o problema? E a contribuição é descontada em
folha. Então, Sr. Presidente, são essas questões que
não consigo entender.
Faço aqui um apelo aos ﬁscais da previdência:
façam seu trabalhinho, com todo o respeito! Deixem
que os sindicatos, as federações, as confederações
e as centrais se entendam mediante decisão da assembléia! Uma vez decidido em assembléia, quem for
contrário vá lá e exponha sua posição!
Por isso, cumprimento o movimento sindical gaúcho pela sua ﬁrmeza nesse debate que está ocorrendo.
Confesso, vim do movimento sindical, e disse-lhes que
essa interferência é indevida – eu diria – de um dos
Poderes constituídos na vida sindical.
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, concluo,
dizendo que espero que esse projeto relacionado ao
direito dos trabalhadores efetivamente não passe.
Senador Cristovam Buarque, eu, infelizmente,
como Deputado Federal, num gesto um pouco ousado
– acho até exagerado -, peguei uma folha da Constituição e disse que os Deputados estariam arrancando
o coração da Constituição se mutilassem o artigo da
ordem social. Isso foi até motivo para que um certo
Parlamentar entrasse com uma ação para que eu perdesse o mandato devido a essa minha fala dura e ao
gesto que eu fazia. É claro que nada aconteceu. Tive
o apoio de todos os Deputados e Senadores, a não
ser desse, para que isso não acontecesse.
Mas, se mandarem para cá um projeto como
esse, mutilando o direito dos trabalhadores, podem
saber que teremos de caminhar com a mesma ousadia, com a mesma ﬁrmeza, mas não vamos permitir
isso. É diferente se quiserem discutir aquilo que chamo de deslocamento da folha de pagamento para o
faturamento, para o lucro, garantindo os direitos hoje
assegurados na Constituição. A Carta Magna, que foi
construída com muita força, não será mutilada por um
projeto de lei.
Termino, Sr. Presidente, com uma frase que não
é minha, mas faço questão de dizê-la. Para encerrar,
cito uma frase do mestre Paulo Bonavides, que diz:
“Fora da Constituição, não há instrumento nem meio
que aﬁance a sobrevivência democrática das instituições”. Esse projeto, inclusive, fere a Constituição.
Não é por ser um projeto de lei que se vai mexer no
direito dos trabalhadores. Espero que não passe lá,
mas, se chegar aqui, vamos fazer um bom debate, na
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certeza de que ele será derrotado no que se refere a
esse artigo.
Concordo, na íntegra, com o projeto que está
sendo chamado de Estatuto da Micro e Pequena Empresa, o novo Simples. Mas, quando toca nos direitos
dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas, saibam que vai haver muita resistência aqui, no
Senado da República!
Mais uma vez, Senador Mão Santa, quero render
a V. Exª minhas homenagens e meu reconhecimento
pela forma como age nesta Casa, com posições muito
ﬁrmes. Todas as vezes que um colega seu é atingido
de forma injusta, V. Exª vem à tribuna e é o primeiro a
fazer a defesa. Parabéns a V. Exª, que é um exemplo
de Senador não só para o Piauí, mas também para
o Brasil!
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Quis Deus que, neste exato momento, estivesse
presente aqui Alberto Silva! Queremos reparar o erro
cometido pelo Governo, que, ao publicar uma relação
de negros do Rio Grande do Sul, excluiu nomes como
Paulo Paim, Carlos Santos, Alceu Collares e a primeira
Miss Brasil negra.
Para resgatar isso, eu, em nome do Piauí e de
Alberto Silva, convido o Senador Paulo Paim para assistir, em nossa cidade de Parnaíba, cuja padroeira é
Nossa Senhora das Graças... Há uma igreja na praça, tradicionalmente portuguesa, a Igreja do Rosário.
Queremos convidar V. Exª, para que possa ser homenageado pelo Piauí. Não dou valor nenhum à cor da
pele, porque sou professor de Biologia e de Fisiologia,
estudei Anatomia e vi a grandeza que existe no ser
humano. V. Exª tem todas as virtudes que fazem do
homem o ser superior da escala zoológica.
Senador Paulo Paim, queremos convidá-lo a
assistir a uma missa na Igreja do Rosário, de nossa
cidade, e celebrá-la também por um monsenhor da
sua cor, da sua raça, que engrandece o Piauí, o Monsenhor Isaac.
Manifestamos nossa solidariedade e admiração
por V. Exª, que foi excluído da cartilha dos negros editada no Rio Grande do Sul pelo Ministro da Cultura.
Senador Paulo Paim, V. Exª signiﬁca para a história
do Brasil o que signiﬁcou para os Estados Unidos
Martin Luther King. Por isso, rendemos homenagens
a V. Exª.
Concedo a palavra ao Professor Cristovam Buarque, Senador da República pelo PDT do Distrito
Federal.
Lamento V. Exª ter chegado agora, porque ﬁz um
pronunciamento sobre educação, enaltecendo a bravura da educação do Piauí, onde as escolas privadas
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estão entre as melhores – Instituto Dom Barreto, Educandário Santa Maria Goretti e Colégio São Francisco
de Sales. Prof. Cristovam, isso se deve a Alberto Silva, que desenvolveu a educação no Piauí. S. Exª nem
sabe, mas sou fruto disso. Quando eu fazia o ginásio
em Parnaíba, S. Exª, muito novo, Prefeito, buscou o
Professor Edgar Linhares, colega de Paulo Freire, para
dirigir o colégio, o que representou um avanço. Depois,
foi a universidade federal e estadual. Daí o Piauí estar vitorioso nesse concurso do Enem. É uma lástima
informar, Senador Alberto Silva, que a escola pública
do Brasil “levou pau”: tirou quatro, e quatro, no nosso
tempo, era “pau”. Portanto, Senador Cristovam Buarque, V. Exª tem essa missão, de igualar a escola do
povo, a escola do pobre e a escola dos ricos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa, é um prazer falar
quando V. Exª preside. O meu pronunciamento de hoje
é exatamente nessa linha. Disse, uma vez, ao Presidente Lula, numa carta, que o Presidente Mandela fez
uma única coisa, uma só coisa que o colocou como o
primeiro presidente de um novo ciclo. Senador Alberto Silva, Senador Paulo Paim, Mandela garantiu que,
na África do Sul, brancos e negros possam caminhar
na mesma calçada. E o que o Presidente Lula poderia
fazer para deixar a sua marca – sem isso, não vai ter
nenhum legado para deixar – é garantir que pobres
e ricos possam estudar em escolas equivalentes no
Brasil. Nem coloquei “nas mesmas escolas”, porque
sei como há uma reação do piso superior da pirâmide
social ao piso inferior.
Por coincidência, discorrerei sobre o que falou
o Senador Paulo Paim, não diretamente sobre o caso
de S. Exª, em relação ao qual manifesto a minha solidariedade, pela falta de respeito à sua história e à
história de seu Partido no Rio Grande do Sul na luta
pelo direito dos negros.
O assunto que me traz aqui é o Fundeb, lembrando, Senador Paulo Paim, que há 150 anos, quando esta
Casa discutia a proibição do tráﬁco dos escravos, houve
uma reação de muitos dos abolicionistas, que sentiam
a obrigação de votar a favor da proibição do tráﬁco
dos escravos, porque era um passo, mas, ao mesmo
tempo, votavam encabulados, porque se mantinha a
escravidão no Brasil, que perdurou por mais 40 anos.
Votava-se para proibir que novos escravos chegassem,
mas não se votava para libertar os escravos que aqui
estavam, nem mesmo os que tinham mais de 60 anos
– o que demorou algum tempo para acontecer -, nem
mesmo os ﬁlhos dos escravos, pois a Lei do Ventre
Livre só foi votada posteriormente.
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Sinto-me na mesma situação, Senador Paulo
Paim, ao votar no projeto do Fundeb. Não votar na
aprovação do Fundeb, que vai trazer alguns recursos
a mais para a Educação Básica, é tentar impedir que a
pobre educação receba algum dinheiro, mas votar no
Fundo com a idéia de que se está fazendo a abolição,
quando se está dando apenas um minúsculo passo,
que pouquíssimo vai melhorar a educação brasileira!
O mesmo aconteceu com o Fundef, que tem dez anos.
É claro que houve melhora. O Brasil seria pior sem o
Fundef, mas ﬁcamos para trás cada vez mais, nesses dez anos, em relação aos outros países, porque
eles não ﬁzeram a lei para a proibição do tráﬁco de
escravos, mas a lei da abolição, investindo na educação. Fizeram um programa de 20, 30 anos, deﬁniram
o quanto era preciso, investiram e, mais do que isso,
interferiram na educação. Esse é o primeiro ponto débil do Fundeb.
O primeiro ponto débil é que a educação não se
muda apenas com mais dinheiro. Educação se muda
com mais dinheiro, criatividade – soluções criativas -,
e a interferência do Estado. Com salários baixos para
os professores não se melhora a educação, mas só
aumentá-los também não resolve. Faz-se necessário
colocar banheiros nas escolas, pois 20, 30 mil não os
têm no Brasil; colocar equipamentos modernos; exigir que os professores estudem e se dediquem. Não
adianta mais dinheiro se não vier casado.
Não adianta dar mais dinheiro para os prefeitos e
até obrigá-los a gastar mais se não criarmos uma lei de
responsabilidade educacional para os prefeitos. Existe
uma lei federal de responsabilidade ﬁscal. O prefeito
que não paga ao banco ﬁca inelegível, mas o prefeito
que não põe menino na escola continua elegível. Não
há nenhuma regra que obrigue o Poder Público a abolir
o analfabetismo num prazo sério, responsável – não
se pode exigir que nossos prefeitos e governadores
sejam mágicos. Deﬁnamos um prazo compatível com
a realidade, mas exijamos que eles o cumpram. No
entanto, mais dinheiro não signiﬁca melhoria.
Além disso, o Fundeb é muito pouco. Não adianta fazer essa festa de que se está colocando dinheiro
para salvar a educação. O Brasil já gasta mais de R$50
bilhões por ano em educação básica. O Governo Federal vai colocar R$1,9 bilhão a mais. O que vai mudar
com R$1,9 bilhão a mais? É óbvio que é melhor R$1
milhão, R$500 milhões, R$10 milhões a mais do que
nada, mas dizer que vai mudar, que vai melhorar é falso. Equivale a R$25,00 a R$30,00 a mais por mês no
salário dos dois milhões de professores do Brasil. E
dizer que vai mudar? Isso não passa de um modesto
projeto do tipo da proibição do tráﬁco dos escravos. Foi

594

04546

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

um avanço, mas, vergonhosamente, o Brasil continuou
com a escravidão por mais 40 anos.
Mesmo assim, como vamos votar contra um projeto que traz um pouquinho? A solução, Senador Mão
Santa, é apresentar emendas. E eu as preparei. Tenho um substitutivo pronto, estabelecendo, por exemplo, que, em vez de 60%, se aumentem para 80% os
recursos do Fundeb que vão para os proﬁssionais de
educação; que se faça o Fundeb permanente; que se
case o Fundeb com um projeto de responsabilidade
educacional, que deﬁna metas a serem cumpridas e
não apenas quanto de dinheiro vai ser gasto; e que
se inclua nas emendas a especiﬁcidade de que esse
dinheiro não pode ser contingenciado.
Lembro que, quando se fez – voltando à mesma
comparação – a lei que proibia o tráﬁco dos escravos,
Senador Paulo Paim, muita gente dizia que era uma lei
para inglês ver. A expressão “para inglês ver” explicase porque a lei veio como pressão dos ingleses, que
não queriam mais o tráﬁco. E aqui disseram: “vamos
fazer uma lei para os ingleses verem, depois a gente
não cumpre”.
Eu temo que o Fundeb, além de ser apenas dinheiro e não a interferência, um cuidado especial com
a criança, seja um pouco para inglês ver, porque vai
ser contingenciado, como o Fundef vem sendo contingenciado desde o governo anterior, que o criou. Nunca
gastamos muito mais que a metade do que obriga a lei
do Fundef, nem o Governo Fernando Henrique nem o
Governo Luiz Inácio Lula da Silva.
Como Ministro, cheguei a fazer uma carta ao Ministro Palocci dizendo que eu tinha vergonha do que o
meu governo, do qual eu participava, estava fazendo
com o Fundef. Escrevi na carta. Sei até que isso não
é uma linguagem muito apropriada de um Ministro a
outro, mas eu coloquei: é uma vergonha que estejamos deixando de cumprir a lei do Fundef, que dá um
pouquinho de dinheiro para que os professores dos
Estados mais pobres recebam um pouquinho mais de
salário. Temo que essa lei seja para inglês ver, porque
haveria contingenciamento. Eu tenho certeza de que
ela não vai, lamentavelmente, resolver os problemas
da educação brasileira porque tem muito poucos recursos. E mais grave ainda: ela não vai resolver porque
pensa apenas no dinheiro. É como se um pai, para cuidar de sua criança, precisasse dar somente dinheiro.
Ele deve dar carinho, ﬁscalizar como a criança vai à
escola e dar tudo aquilo de que uma criança precisa
para se desenvolver. O Fundeb dá apenas dinheiro: é
como se desse uma injeçãozinha no sangue anêmico
da educação brasileira.
Outra das emendas que eu gostaria de propor
é no sentido de fazê-lo permanente e não somente
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provisório e também de criar uma poupança para a
educação com 2% dos recursos nacionais. Apenas
2%! Não estou falando em 20%, mas propondo que
2% apenas dos recursos do Poder Público brasileiro
sejam destinados a um fundo para mudar a educação, que seria a poupança deste País, um fundo que
duraria até 2022, para que pudéssemos comemorar
o segundo centenário da Independência com horário
integral em todas as escolas deste País, com professores bem remunerados – desde que bem preparados
e dedicados – dando aula em escolas bem equipadas,
com prédios bonitos.
Tudo isso é possível e poderíamos fazê-lo por intermédio de emendas. No entanto, Senador Mão Santa, hoje me sinto meio com as mãos amarradas para
apresentar essas emendas, porque, ao apresentá-las,
corremos o risco de atrasar a aprovação do Fundeb.
Voltando ao exemplo anterior, poderão dizer que é
como se estivéssemos adiando a proibição do tráﬁco
de escravos para continuarmos lutando pela abolição
total da escravatura. Até que ponto se justiﬁca, em
nome de lutar pela realização do radicalismo de abolir
a escravatura, adiar a aprovação de uma lei que proíbe
trazer novos escravos para o Brasil?
Na próxima semana, haverá uma tentativa de
se aprovar o Fundeb sem nenhuma discussão aqui,
sem nenhuma discussão nas comissões a não ser na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ora,
não podemos aceitar simplesmente aprovar sem uma
discussão, e não podemos adiar a aprovação, porque
corremos o risco de que a lei só possa vigorar a partir de 2007. Por isso, deixo registrado hoje aqui, no
momento em que se discute o Fundeb, o constrangimento que sinto ao votar a favor de uma lei que não
vai além da proibição do tráﬁco de escravos; que não
tem a ousadia que este Senado Federal esperou, por
mais de quarenta anos, para votar, no dia 13 de maio
de 1988, a abolição total da escravatura.
O Brasil precisa dizer que a educação sem qualidade, de uma criança que seja, mantém este País
escravizado, mantém este País atrasado, mantém este
País dependente; precisa dizer que, depois de fazermos
a República, a Abolição, o crescimento, a democracia,
a estabilidade monetária, chegamos ao século XXI e
percebemos que não completamos a tarefa e a obra
dos que nos antecederam como líderes deste País.
Apesar de termos uma bandeira e um hino – somos
independentes -, apesar de elegermos um presidente
e não um imperador – temos uma República –, apesar
de termos crescido durante cinqüenta anos mais do
que qualquer outro País no mundo, apesar de termos
uma democracia do ponto de vista da formalidade do
processo político, apesar de termos uma estabilidade
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monetária razoável, este País não está completo, e não
está completo porque não nos preocupamos com uma
coisa: a integração social do povo brasileiro.
Veja, Senador Paulo Paim, o debate em relação
às cotas. Agora se diz que as cotas ferem direitos.
Engraçado, em nome da Constituição proíbe-se que
injustiças sejam corrigidas! Ninguém se lembra da
Constituição quando ela diz que o salário mínimo tem
de garantir tudo aquilo de que uma pessoa precisa
para viver. Eu nunca vi ninguém levantar a inconstitucionalidade de um governo porque o salário mínimo
não permite pagar aquilo de que um cidadão e uma
cidadã precisam para manter as suas famílias. Para
isso não há direitos iguais.
Ninguém levanta a Constituição, Paim, sabe para
quê? Para apoiar o seguinte: “Se todos têm direitos
iguais, um pai pobre pode pegar pela mão o seu ﬁlho,
levá-lo para uma escola de rico, dizer que ele tem de
ter direito igual ao dos que estão lá dentro e exigir a
matrícula dele naquele colégio”. Por que o direito não
vale para que o pobre leve o seu ﬁlho para os colégios
de ricos? Mas a Constituição vale para não corrigir injustiças no momento de equilibrar as desigualdades.
Não ﬁzemos ainda a integração social do Brasil.
Estamos comemorando 50 anos de Juscelino, um grande presidente que fez a integração territorial, mas que
não avançou na direção da integração social. No caso
de Juscelino, tínhamos uma desculpa: acreditava-se
que o crescimento econômico seria o instrumento capaz de fazer essa integração. Não o é. O único instrumento capaz de fazer a integração social é a educação
desde a primeira infância.
Eu passo a palavra ao Senador Paulo Paim para
um aparte.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Cristovam Buarque, quero cumprimentar V. Exª por
seu pronunciamento. Como é bom, Senador Cristovam
Buarque, estar agora neste plenário discutindo temas
como este, discutindo a questão social. Eu aproveito a bondade do espaço que V. Exª me concede – o
Senador Mão Santa sinaliza para me assegurar que
será ﬂexível com o tempo – para lembrar o que algumas pessoas me dizem: “Parece que você está meio
constrangido no plenário ultimamente”. É claro que
há um constrangimento: é só CPI para cá e CPI para
lá, denúncias, lista de Furnas e lista não-sei-de-onde,
Santo André, enﬁm, uma loucura geral. Como é bom,
numa sexta-feira, estarmos aqui sentados e ouvindo
V. Exª, um presidenciável – todos nós sabemos que V.
Exª está apresentando a sua candidatura à Presidência da República – discutindo a questão social e com
o eixo fundamental na educação. Todos nós sabemos
que o caminho de qualquer país em direção ao avanço
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da humanidade e à construção de um mundo melhor
para todos passa pelo debate da educação. E V. Exª,
como eu dizia antes, é daqueles homens ousados. V.
Exª tem coragem – muitos não gostam de falar sobre
a questão das cotas -, V. Exª debate a questão das
cotas num altíssimo nível, argumentando com a igualdade de oportunidades para todos – pobres, negros,
índios, enﬁm, sem nenhum tipo de discriminação. Eu
ﬁco feliz em ouvir o pronunciamento de V. Exª. Este
País tem de se debruçar, efetivamente, sobre o debate da questão social com o eixo na educação. Por
isso, Senador Cristovam, tive a ousadia de propor a
esta Casa a criação de um fundo, via emenda constitucional, para contemplar o ensino proﬁssional – não
só o proﬁssional, claro, mas ligado à educação maior,
da qual V. Exª também é um defensor. Faremos, com
certeza, um bom debate no momento adequado. O
meu aparte é mais para dizer que tenho um respeito
enorme por sua história, por seu passado e por seu
presente. Tenho um orgulho enorme do trabalho que
V. Exª está fazendo hoje e fará também no futuro. Parabéns, Senador Cristovam. O Senador Eurípedes,
seu suplente, está ao meu lado e, quando eu ia fazer
o aparte, percebi que comungava desse ponto de vista. Já que ele não tem direito a falar, quero dizer que
é a minha visão e, tenho certeza também, a visão do
Senador Eurípedes. Parabéns a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Agradeço as palavras vindas de V. Exª e a lembrança
de falar no Senador Eurípedes, que é meu suplente
– lembro que sou coerente: nosso mandato foi dividido e 50% dele está com um negro, que é o Senador
Eurípedes, meu suplente.
Senador Lobão, vim aqui falar não foi de cotas,
mas do constrangimento que sinto em votar a favor
de um Fundeb insuﬁciente, incompleto e, ao mesmo
tempo, da diﬁculdade de ﬁcar contra algum avanço
que se faz. Eu comparava isso com a aprovação, no
Senado, da lei de proibição do tráﬁco de escravos,
que constrangeu muitos abolicionistas que votaram a
seu favor, porque, de qualquer maneira, era um passo,
mas muito tímido.
E quero dizer ao Senador Paim, sobre as cotas,
que um país sério realmente não precisa de cotas,
não precisa porque todos têm direitos iguais desde o
começo. Um país meio sério tem cotas para corrigir
as desigualdades. Agora, um país que se nega a ter
cotas não tem nenhuma seriedade, porque está mantendo os privilégios.
Eu gostaria de que o meu Brasil não precisasse de
cotas. Mas preﬁro que o Brasil tenha cota a que o Brasil
ignore a desigualdade e mantenha os privilégios.
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Senador Mão Santa, nesta última semana, recebi dezenas de entidades ligadas à educação brasileira. Todos vieram pedir que não fossem apresentadas
emendas ao Fundeb, que se aprovasse o projeto como
veio, para que não voltasse à Câmara dos Deputados.
Pediram também que não demorássemos. A todos eles
disse lamentar que o Presidente esteja apressado,
porque eu entreguei o Projeto do Fundeb na Casa Civil, em 2003, como Ministro à época. E mais: não com
um milhão e pouco, mas com 4,5 milhões, que eram
para vir imediatamente e não após quatro anos. E um
Fundeb complementado com a lei de responsabilidade educacional, com o compromisso de os prefeitos
começarem a implantar o horário integral nas escolas,
para que, ao longo de 10, 15 anos, todas as escolas
brasileiras se integrassem.
O Presidente não teve nenhuma pressa. Agora,
todos estão apressados. E, ao ver aqueles representantes da educação – que respeito profundamente
– tão desesperados para que aprovemos como está
esse projeto, com tão pouco dinheiro e com nenhuma
interferência, que é mais importante ainda que dinheiro, o Brasil passou a ter a idéia de que o bom prefeito
é o que gasta muito; o bom prefeito é o que faz muito.
E, se ﬁzer muito gastando pouco, ele é melhor ainda.
Mas não olhamos isso. Queremos ver se gastou muito
na educação, mesmo que tenha feito pouco pela educação, porque os gastos foram equivocados. Porém,
ao ver aqueles representantes de educação, senti-me
como se estivesse diante dos abolicionistas do século
XIX que vinham pedir apenas para proibirmos o tráﬁco
de escravos.
Às vezes, essa modéstia das reivindicações pela
educação me deixa num profundo pessimismo sobre o
futuro do Brasil. Nesses dez anos, em que o Fundef nos
fez melhorar, ﬁcamos para trás em relação a todos os
países de porte médio do mundo, mas com o Fundeb
que está aí, nos próximos dez anos, vamos ﬁcar mais
atrás ainda, porque eles não ﬁzeram apenas o Fundeb;
eles estão fazendo uma revolução na educação.
O Brasil pode fazer isso. O Presidente Lula se
comprometeu a fazê-lo em seu programa de Governo.
Essa é a história do seu Partido. Estamos aqui prontos
para ver o Governo Federal, em mais uma ou duas semanas, comemorar com grande festa o que não passa
de uma proibição do tráﬁco de escravos. É muito pouco
o que estamos fazendo para justiﬁcar a responsabilidade que temos com o futuro do Brasil.
Mesmo assim, diante de todos os pedidos que
recebi dessas entidades, vou pensar um pouco mais
se devo ou não insistir nas emendas que preparei
para propor à PEC nº 9, que cria o Fundeb, porque
não quero ser acusado, amanhã, de estar adiando a
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proibição do tráﬁco de escravos, apesar de sentir-me,
de coração, um abolicionista como o meu conterrâneo
Joaquim Nabuco.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a paciência de V. Exª e a dos Senadores presentes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedo a palavra ao Senador Alberto Tavares Silva, do PMDB do Piauí.
Professor Cristovam Buarque, V. Exª é o mestre.
Leonardo da Vinci, líder do Renascimento, disse: Mau
discípulo, Senador Edison Lobão, é o que não consegue superar o mestre. E eu aqui quero me apresentar
como mau discípulo, porque jamais conseguirei superar o grande e extraordinário mestre da política do
Piauí, Alberto Silva.
Mas um quadro vale por 10 mil palavras. O Senador Edison Lobão conhece a política. Andreazza foi
um mito de empreendedor e realizador. Digo isso, Senador Alberto Silva, porque vi a construção da ponte
Rio-Niterói. Eu era médico do Hospital dos Servidores
do Estado. Eu dava plantão no que naquele tempo se
chamava CTI, e não UTI. Todas as madrugadas, por
dois anos, eu via construírem a ponte Rio-Niterói, acordado, de plantão; lá de cima, ﬁcava olhando.
E Andreazza fez aquilo, a Transamazônica e muitas obras. Senador Edison Lobão, eu vi Andreazza, um
mito, um tocador de obra no período revolucionário,
lá em Parnaíba, no Centro Cívico – talvez ele não se
lembre; naquela época, há muito tempo, Alberto Silva
ainda estava no Ceará -, reconhecer que a rede elétrica que Alberto Silva ﬁzera chegar em Parnaíba era
a maior rede elétrica do Brasil. Então, era esse fato
histórico que eu queria passar, e dizer que Alberto
Silva simboliza isso.
Por isso, continuarei mau discípulo, porque jamais
conseguirei superar o mestre.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – É bondade
sua, Senador Mão Santa. V. Exª é nosso conterrâneo,
inteligente, capaz, competente, cirurgião competente
reconhecido por todos, professor, esteve nos melhores
hospitais, todos sabemos. Foi um grande Governador
e um grande Prefeito. Todos reconhecemos isso!
Agradeço suas palavras, que me estimulam, evidentemente! É claro que essa questão de mestre e
aluno não viria ao caso, pois ambos somos defensores do nosso Estado e, por isso mesmo, estamos aqui,
porque os nossos conterrâneos nos elegeram para os
representar nesta Casa do Congresso Nacional.
Vim aqui tratar de um assunto, e acabei ouvindo
aqui essa questão da educação. Gostaria, então, de
falar do assunto que vim tratar, porque é importante,
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meu caro Senador Mão Santa, que, como eu, foi Governador do Piauí, por duas vezes.
Há um jornal de ontem, que, se não me engano
é o Correio Braziliense, que diz assim “Petróleo com
sotaque”. Que negócio é esse? Petróleo com sotaque
é petróleo do Nordeste. O Nordeste fala um português
com um sotaque bem característico, principalmente
os Estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de
Pernambuco. Quando ouvimos qualquer deles falar,
sentimos nitidamente o sotaque!
Aqui diz que um lavrador contratou um abridor de
poço para abrir um poço a ﬁm de dar água às cabras.
Depois do poço pronto, as cabras não quiseram beber
a água. Está dito aqui. Aí ele chamou o abridor e quis
tomar o dinheiro: “Você fez um poço cuja água não
serve! Você me disse que a água era boa!”. E, quando
foram olhar, Senador Mão Santa, era petróleo!
Imagine um poço raso dar petróleo é muita sorte.
Aprofundaram o poço e, aos trinta metros de profundidade, acharam um petróleo de altíssima qualidade.
A ANP, Agência Nacional de Petróleo, e a Petrobrás
estão deslocando seus técnicos e suas máquinas para
começar os estudos de exploração, mas já deﬁniram o
volume de barris/dia da Paraíba, que vai ﬁcar em quarto
lugar na produção de petróleo do Nordeste.
Naturalmente, tomei a iniciativa de ligar para o
pessoal da Petrobrás e da ANP e perguntar: e o Piauí,
não tem petróleo também? Está lá escrito, a bacia do
Parnaíba. A Bacia do Parnaíba começa no Piauí, vai
Maranhão adentro, vai longe e, segundo os estudos,
é uma das maiores bacias em terra do País.
Tive a felicidade de ouvir do nosso Presidente da
ANP que vamos ser beneﬁciados, Senador Mão Santa.
Graças a Deus e também ao nosso empenho, pois eu
disse que queremos a promessa da ANP de que a bacia do Parnaíba também será contemplada. E ele me
garantiu que, na primeira quinzena de novembro, por
meio de leilões – agora se faz assim -, lotes de terra
do nosso Estado serão naturalmente indicados para
perfuração, pesquisa e prospecção do petróleo. E que
Deus ajude o Piauí, como está ajudando a Paraíba, e
que surja o petróleo lá!
E, se surgir, Senador Mão Santa, nós, que representamos o Piauí, diremos aos dirigentes da Petrobras
e da ANP para deixar essa história de construir grandes
reﬁnarias. V. Exª se lembra que houve uma luta ferrenha para saber onde ﬁcaria a reﬁnaria da Petrobras:
ora era no Ceará, ora era no Rio de Janeiro, ora era
aqui, ora era ali, e acabou ﬁcando em Pernambuco.
Foi uma luta de não sei quantos anos.
Pergunto a mim mesmo, como engenheiro, como
representante do povo do meu Estado e da minha região
e como brasileiro: por que não usarmos a criatividade
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e a competência dos americanos? Eles descobriram o
petróleo há muito tempo, mas foram sábios: para cada
pequena ocorrência de petróleo, meu caro Senador
Lobão, eles têm uma minirreﬁnaria. Quer coisa mais
lógica do que esta? Se tenho um poço de petróleo que
me dá quinze mil barris/dia, construo uma minirreﬁnaria
do lado e não tenho as complicações de ter de deslocar todo o petróleo ou todo petróleo bruto para uma
reﬁnaria distante. Temos poucas no Brasil em determinadas áreas: aquela no Rio de Janeiro, Pasqualini,
parece que tem uma na Amazônia, e agora uma em
Pernambuco. E petróleo saindo por todo lado na plataforma do Rio Grande do Norte, do Ceará.
Que Deus nos ajude, que na prospecção surja
petróleo no Piauí e no Maranhão, porque a chamada
bacia petrolífera do Parnaíba entra no Maranhão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Alberto Silva, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Senador
Edison Lobão, com muito prazer dou o aparte a V. Exª.
Desejo que na prospecção apareça petróleo no Piauí
e no Maranhão, porque somos vizinhos...
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – E irmãos.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – ... e irmãos.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Alberto Silva, V. Exª sempre nos traz questões técnicas com
a clareza do seu espírito. E lastima que não se faça no
Brasil o que nos Estados Unidos se faz desde o início
da prospecção de petróleo. Senador, temos uma alma
burocrática. É da nossa natureza. Lastimavelmente é
assim: não descomplicamos as coisas. Volto o meu
pensamento àquele seu estudo recente – e já não é
mais tão recente – sobre as rodovias brasileiras. Que
trabalho tão bem-feito, tão claro, tão nítido! Todavia, o
Governo não consegue se apropriar, no bom sentido,
da sua idéia e aplicá-la em benefício de todos. Está aí
o resultado: Operação Tapa-Buracos, que é necessária. Estamos numa situação de crise nacional no que
diz respeito às nossas rodovias. Precisávamos de uma
ação, ainda que em caráter de emergência, como a
que está sendo feita, mas a Operação está recebendo
críticas severas; ao passo que, se tivesse sido adotado
o seu projeto, tão cordialmente oferecido ao Governo
– e parece-me que o Governo desdenhou dele -, não
estaríamos passando por essa diﬁculdade. Voltando
ao petróleo, o que custaria a nós, brasileiros, praticar
o esforço de imaginar, criar, copiar o que outros ﬁzeram vitoriosamente? Era só o que tínhamos a fazer.
Quero cumprimentar também o Senador Mão Santa
pela ﬁdelidade obstinada ao pensamento dele a respeito do grande líder que é Alberto Silva, no Piauí.
Ele sempre tem uma palavra de encômio em relação
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a V. Exª. Isso é bonito. Parece que dois Senadores do
mesmo Estado normalmente seriam competidores. No
caso, não; eles se somam em benefício dos interesses do Estado. Que coisa bonita! E um exaltando as
qualidades do outro, ainda que exaltando, por maior
o esforço que faça, insuﬁcientemente. V. Exª merece
mais do que isso.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Muito
obrigado, Senador Edison Lobão. É claro, agradeço
em meu nome e no dele. Somos da mesma cidade, do
mesmo Estado, e o Senador Mão Santa – repito aqui
– foi um grande Governador. Entre as coisas que fez,
apoiou a universidade que eu havia criado com poucos cursos e empurrou-a Piauí adentro. Lembro-me
de que, naquelas cidades do interior, distantes, com
suas pequenas escolas, de repente, os estudantes se
reuniam nas praças públicas, como por exemplo nas
cidades de Oeiras e de Corrente, no extremo sul, e já
eram universitários e sentiam orgulho disso! O grande
mérito do Governo Mão Santa, entre muitos outros, foi
este: levar a educação de nível superior para todo o
interior do Piauí, o que não é coisa fácil. O Senador
Cristovam Buarque, por exemplo, queixava-se aqui do
pouco dinheiro que está entrando para o Fundef. No
entanto, no Piauí, com recursos próprios do Estado,
o Governador Mão Santa introduziu o ensino superior
com vaga para todos. Acho que todos tinham direito.
Não havia a questão das cotas. Não me lembro bem,
mas foi um número enorme, setenta mil....Quanto?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– No último vestibular de meu Governo, a Universidade Estadual do Piauí, que V. Exª criou, teve 65.860
brasileiros inscritos. No último estudo sobre educação
feito pela Folha de S.Paulo, das dez melhores universidades, sete eram privadas. Isso em 2002, quando
deixamos o Governo. As três maiores universidades
públicas eram as de São Paulo, de Goiás e do Piauí,
que V. Exª criou e eu agüei.
O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Muito
obrigado.
Senador Edison Lobão, V. Exª foi Governador e conheceu de perto o Maranhão quando éramos meninos,
pois a maioria dos nossos tios morava em São Luís,
eram maranhenses, todos os nossos irmãos estudaram
lá. Nessa época, dizia-se que São Luís era a “Atenas
brasileira” – V. Exª deve se lembrar disso. Tínhamos
orgulho desse título. Nossos irmãos que estudavam
em São Luís falavam dos colégios maranhenses, da
maneira como os maranhenses falavam o português
– por isso se chamava “Atenas brasileira”.
Voltando ao tema abordado pelo Senador Cristovam Buarque, V. Exª disse uma verdade, Senador
Edison Lobão: o Brasil teima em complicar as coisas.
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Fui Governador na época do regime militar. Lembro-me de que o Ministro Jarbas Passarinho criou algo
semelhante a esse Fundeb – não me lembro de que
nome tinha -, conseguiu recursos e atendeu ao Piauí
e a todos os Estados do Brasil. Os professores do ensino básico tinham um salário muito alto, parte dele
era paga pelo Estado e a outra complementada pela
União: dois terços pela União e um terço pelos Estados. Com isso, os professores se dedicavam mesmo.
Ganhavam bem e se dedicavam.
Uma coisa me chama a atenção, Senador Edison
Lobão – e um dia devemos nos reunir aqui para discutir este assunto. O Maranhão tem um homem como
o Presidente José Sarney, da Academia Brasileira de
Letras, que escreve constantemente nos jornais. Quando Governador, S. Exª criou a escolinha João de Barro
– uma coisa espetacular! -, que levou o ensino para o
interior. As escolas eram nas casas, e as aulas eram
dadas pela televisão. Já havia um circuito de televisão.
Até copiamos isso quando chegamos ao Piauí.
Mas o que queria dizer, independentemente do
problema do salário que foi discutido aqui, é que o
currículo era menor. Senador Mão Santa, V. Exª deve
estar acompanhando seus netos com uma mochila
nas costas com dez quilos de livros. Para quê? Complicou-se o ensino. Pode ter certeza disso. Não há necessidade disso.
Houve um Ministro que disse que a carga horária deveria ser aumentada, como ocorre nos Estados
Unidos, como se o Brasil fosse igual aos Estados Unidos, como se nossa gente tivesse a mesma formação,
a mesma raça. Cada país tem sua raça, seus costumes. E ensinei por muito tempo, durante toda a minha
vida, justamente no ensino médio, na Central do Brasil. Nós, engenheiros, ajudávamos aqueles operários.
Quando terminávamos nosso trabalho, dávamos aula
lá. E simpliﬁcávamos, para que eles aprendessem
mais depressa. Agora não, complica-se. O número de
cadeiras que existem...
Um dia desses, um dos meus netos chegou e
disse: “Estou estressado”. E ele tinha cinco anos! “Está
estressado?” E ele dizia: “Estou estressado”. Os meninos não brincam mais. Às 7 horas, têm de ir para
a aula, não podem sair. À tarde, há mais isso e mais
aquilo, não sei quantas cadeiras, não sei quantos livros!
Agora, o livro é por quilo. Ninguém lê aqueles livros,
pois isso não é possível.
Era bom que ﬁzéssemos uma reforma.
Senador Edison Lobão, vamos aproveitar que V.
Exª é da Atenas brasileira para renovarmos isso. Vamos
aproveitar a experiência do Senador Mão Santa, com
sua universidade itinerante, que entrou Estado adentro, e vamos reduzir essa carga escolar, gerando mais
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objetividade para o futuro do País. Essas crianças não
podem ser submetidas a uma verdadeira tensão.
Um dia desses, outro neto meu – ﬁquei espantado – sentou-se do meu lado e começou a falar: “Quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo mais duas vezes o produto do primeiro pelo
segundo...”. Perguntei-lhe: “O que é isso? Onde você
aprendeu isso?”. Ele disse: “Isto é o quadrado de uma
soma”. E perguntei: “E para que o quadrado de uma
soma está servindo para você? Em que matéria você
está aprendendo isso?”. Ele ﬁcou meio atarantado,
não sabia bem o que dizer. Aí peguei esse quadrado
de uma soma e fui ensiná-lo a fazer de outra forma,
sem decorar. Ele aprendeu e achou muito fácil. Então,
ele disse à professora: “O meu avô disse que é assim
que devo fazer”. E ela disse: “Se ele disse que é assim,
vamos fazer assim daqui para frente”.
Meu caro Senador Edison Lobão, devemos rever
o ensino brasileiro. E mais: quando eu estava no Governo, o Ministro da Educação era Jarbas Passarinho,
que criou os colégios polivalentes. Só no Piauí, ﬁz uns
vinte colégios desses. Na Capital, eram uns cinco. O
colégio polivalente era esse básico de hoje, mas os
meninos nunca queriam sair de dentro da escola. Um
dia, lá cheguei, e as professoras disseram: “Governador,
esses meninos não saem daqui de dentro, eles estão
apaixonados pelo colégio!”. As matérias que eram ensinadas lá eram extremamente atrativas, e, além disso,
aqueles colégios tinham laboratórios, tinham até banco, onde o aluno aprendia a trabalhar com promissória, com cheque, com contratos etc. E também havia
a parte técnica. Eram colégios, era ensino básico, não
era uma escola técnica, era o ensino comum, era o
chamado ginásio, Ginásio Polivalente.
E, depois que saí do Governo, já no segundo
mandato – não era mais o regime militar, era o regime democrático -, fui olhar os meninos de dois a seis
anos, que não tinham escola. E eles não a têm ainda
hoje. Agora é que o Governo está incluindo na rede
de ensino os meninos de seis anos. E os de dois até
seis anos? E há outra coisa: o que vi – naturalmente o
Senador Mão Santa também viu e V. Exª quando Governador, Senador Edison Lobão, deve ter percebido
isso – é que, como a lei nacional diz que a merenda
escolar é dada aos meninos de sete anos, os de seis
anos para baixo não têm merenda. Se não têm escola,
não têm merenda.
Um dia, eu disse aqui – o Senador Cristovam
Buarque, que foi Ministro, estava ali ouvindo: “O Ministério da Educação descobriu uma coisa fantástica
no Brasil, que os meninos brasileiros de dois a seis
anos não têm direito de comer, só depois de sete
anos”. E o momento mais necessário da alimentação
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das crianças é justamente depois que eles saem do
seio da mãe. Não podem deixar de comer, senão seus
neurônios vão para o beleléu! Eles ﬁcam, coitadinhos,
comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e daí
não podem competir.
Fizemos uma experiência. Aqui vou dizer novamente para todos os que estão ouvindo e que entendem
de educação: ﬁzemos um pré-escolar de dois a seis
anos, quando eu era Governador, e não nos preocupamos com essa história de prédio. As escolas eram
como aquelas do Presidente Sarney, nas casas. Com
absoluto sucesso, ele fez aquele projeto no Maranhão,
e ﬁzemos no Piauí a mesma coisa. Chamamos aquelas entidades de classe do subúrbio e pedimos que
elas nos indicassem as casas que poderiam oferecer
para serem escolas. E elas ﬁzeram uma eleição entre
elas, e, em volta de cada unidade escolar, havia uma
casa com 24 meninos de dois a seis anos. Era uma
mesinha com seis cadeiras, e havia uma professora,
geralmente uma concludente do Instituto de Educação,
que estava no último ano e que tinha folga na parte da
manhã ou na parte da tarde. E preferíamos aquelas
que moravam no bairro, para não terem de trocar de
roupa nem pegar transporte para ir para a aula. Oferecemos um salário a ela e dizíamos que era para ajudar
na compra do anel de formatura.
Agora, a diferença é brutal. Temos de reformar,
sim, esse ensino, porque a esses meninos de dois a
seis anos ensinávamos com uma tecnologia totalmente
diferente da que está aí neste País. Trouxemos uma
psicóloga que estava no Ceará e que tinha vindo dos
Estados Unidos e da Inglaterra e lhe perguntamos como
se ensinava às crianças de dois a seis anos. Ela disse
que havia uma tecnologia bem avançada na qual se
procurava estimular as qualidades psicomotoras das
crianças. Perguntei se ela poderia adotar esse método,
e ela concordou. Fizemos o treinamento das nossas
professoras com essa metodologia.
Senador Mão Santa e Senador Edison Lobão,
o milagre veio na hora. Os meninos tinham somente
duas horas de aula pela manhã. Eram seis alunos e a
professora. Eram períodos de duas horas, com doze
crianças de manhã e com doze à tarde. Eram meninos
de dois a seis anos. Sabem o que aconteceu? Com
cinco anos, eles estavam lendo e escrevendo. Por quê?
Porque criamos uma fábrica de alimentos.
Senador Mão Santa, não sei se V. Exª chegou a
alcançá-la, se a viu. Senador Lobão, ﬁzemos uma fábrica de alimentos. Já que não podíamos contar com
a merenda escolar federal, porque era somente dada
às crianças de sete anos, ﬁzemos uma fábrica de alimentos para os meninos de dois a seis anos e usamos
a soja como base. Eles tomavam leite de soja, que é
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extremamente rico em nutrientes. Juntávamos a farinha da soja com a de trigo e dávamos pão e merenda para aquelas crianças, de manhã e de tarde. Eles
comiam duas vezes. Esta máquina que Deus criou
teima em se alimentar mais de uma vez por dia! Ora,
os coitados não se alimentavam nem uma vez direito,
quanto mais assim!
Estendemos isso para a família, o que é interessante. Perdoem-me se estou-me estendendo muito,
mas quem me está ouvindo entende o que estou falando. Tenho pena e ﬁco preocupado, porque, em várias casas da minha cidade, no interior do Estado do
Piauí – e o Senador Mão Santa sabe muito bem disso
-, muita criança sai sem tomar café. E a sua primeira
alimentação é a merenda das 10h, ou seja, ela ﬁca em
jejum da hora que sai de casa até às 10h. Quem está
me ouvindo sabe que estou falando a verdade. É isso
mesmo. Muitos têm, outros não têm. Muitos comem
a merenda da manhã. Como a família é muito pobre,
têm uma refeição no almoço e, à tarde, o aluno tem a
merenda. No nosso caso, demos a merenda de manhã
e de tarde. A nossa fábrica tinha condições de fazer
alimento para muito mais de 100 mil alunos.
Por isso, digo: nós, desta Casa, que temos obrigações para com nossa gente, precisamos reunir esforços.
Senador Mão Santa, houve uma época em que
se criou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Faz
muitos anos. Ela era defendida por Carlos Lacerda.
Vamos criar novamente aqui uma Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, reduzindo drasticamente essa
quantidade enorme de matérias, já que elas não levam o País a ser melhor do que qualquer outro pelo
número de matérias que existem. Vamos olhar o que é
fundamental e básico para um País que quer crescer,
para os meninos que querem ter um lugar na vida. Que
aprendam aquilo que é essencial. Se eles estiverem
bem preparados desde o ensino primário – desde a
pré-escola, como ﬁzemos lá -, e, depois, com o ensino
fundamental, quando chegarem à universidade, serão
capazes de concorrer sem precisar de cotas, porque,
se estiverem bem preparados, eles disputam com o
rico, como era no nosso tempo. Os meninos que saíam daqueles institutos, daqueles colégios disputavam
vagas com os outros alunos. A escola pública pode e
deve voltar a ser a escola mais importante, e as escolas
privadas que continuem para quem puder pagá-las.
Era o que eu podia dizer neste instante. Peço
perdão pelo tempo que tomei, mas creio que devemos
reunir esforços para que a educação do País parta do
pré-escolar e dê aos alunos a capacidade e a qualidade
de ensino que eles precisam. E não esse amontoado
de cadeiras, com as quais as crianças ﬁcam tontas e
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dizem, como o meu netinho, com cinco anos de idade:
“Estou estressado!”
As crianças não brincam mais, não têm mais
tempo para brincar. As crianças têm de estudar e se
educar, mas têm de brincar, porque isso também é
próprio das crianças.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Estávamos atentamente ouvindo o Senador Edison
Lobão, o Senador Alberto Silva e meditávamos.
Sem dúvida nenhuma, a Itália é o país que mais
marca a história da educação e da evolução, com o
Renascimento. E, lá, eles adotam o senador vitalício.
Norberto Bobbio foi premiado.
Graças a Deus, um homem como Alberto Silva
o povo do Piauí fará voltar a este Senado, como Rui
Barbosa voltou por 32 anos. Há pessoas que têm a
competência de Alberto Silva, mas não têm sua força
eleitoral, e deveriam estar aqui.
Sugiro, então, que o Senador Edison Lobão, de
larga vida pública – executiva e legislativa brilhante -,
pense em alguns nomes de Senadores vitalícios, como
Noberto Bobbio, na Itália.
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão,
do PFL, pelo Estado do Maranhão.
Senador Edison Lobão, quero dar um testemunho a V. Exª e à Liderança. Eu era Prefeito de Parnaíba quando o seu grupamento político, muito forte, cujo
ícone é o Presidente José Sarney, estava derrotado,
e V. Exª, na última hora, foi escalado para reverter o
jogo. O Senador Alberto Silva era Prefeito da nossa
Parnaíba, e fui recebê-lo, para que ele atravessasse
o nosso rio e fosse enfrentar. Posso dizer que ele repetiu aquela frase: “Vim, vi e venci”. Foi lá e venceu. É
por isso que, ainda hoje, o grupamento de V. Exª tem
o domínio político.
V. Exª tem a palavra.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo começar por
agradecer essas manifestações tão amáveis do Senador Mão Santa, que preside a nossa sessão neste
momento. S. Exª é um entusiasta da vida pública. Mão
Santa especializou-se na apreciação daquilo que, a seu
ver, constitui o fulcro da vida pública brasileira. Ele se
aplica e se dedica à sua proﬁssão hoje com o interesse, com a obstinação que é própria da sua formação
de homem público.
Srªs e Srs. Senadores, às vezes chego a imaginar
que as nossas sessões de sexta-feira, conquanto não
pareçam, acabam sendo mais importantes do que as
outras, porque é neste momento que os Senadores se
aprofundam no debate das experiências nacionais, e
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até internacionais, para tentar construir um farol, uma
bússola para este País tão grande. Bem-sucedido, sim,
mas não suﬁcientemente bem-sucedido.
Poucos sabem que, no século passado, no século XX, o Brasil foi a segunda Nação que mais cresceu
no mundo – a primeira foi o Japão -, e, apesar disso,
estamos ainda patinando no nosso desenvolvimento.
Temos tantas riquezas naturais, temos tantas possibilidades e, todavia, puxados para baixo pelas nossas
próprias deformações, não temos sabido aproveitar as
possibilidades que a natureza nos ofereceu.
Falo, hoje, Srªs e Srs. Senadores, sobre a carga
tributária nacional. Esta é uma Casa que tem – e eles
representam em torno de 50% da sua composição – exGovernadores, ex-Ministros e até ex-Presidente da República. Portanto, isto aqui é uma usina de experiência,
uma Casa formuladora de idéias, idéias-força para o
grande salto que este País um dia haverá de obter.
No Brasil, a carga tributária atingiu, em 2005,
37,5%, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário e de inúmeros outros especialistas no assunto, entre os quais, alguns ampliam para
próximo de 38% o peso dos nossos tributos.
Com os dados colhidos no Correio Braziliense
do dia 21 do mês passado, referentes a 2005, podese argumentar que tal estimativa, em relação ao Brasil, frente à arrecadação da Suécia, da Dinamarca e
também da Alemanha ou da Inglaterra, não está exagerada. No entanto, quando temos por referência os
países nórdicos europeus, somos obrigados a mencionar que, neles, suas populações usufruem políticas de
educação, saúde, previdência e trabalhos modelares.
E, apesar da gratuidade que caracteriza muitos dos
serviços prestados ao povo, tais nações ainda têm
sobras de caixa para grandes investimentos, o reverso
do que ocorre no Brasil.
O nível médio da nossa carga tributária até o início dos anos 90 foi de 25% do PIB, a partir de quando
se iniciou a escalada de crescentes aumentos. Ora, há
pouco mais de 10 anos, a nossa carga tributária era de
25%; hoje, está perto de 40%, sabendo-se que o PIB
se elevou substancialmente apesar disso.
Sr. Presidente, este é, infelizmente, um tema
recorrente: cada ponto que no Brasil se excede no
aumento de tributos – nas áreas federal, estadual e
municipal – irá comprometer os investimentos fundamentais ao nosso desenvolvimento. A bem dizer, já
estão comprometendo gravemente o futuro nacional
e crescentemente agredindo os consumidores mais
pobres.
Estimativa do citado Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário aponta que, em 2005, atingimos
um recorde absoluto de arrecadação da carga tribu-
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tária total – contabilizadas as receitas de Estados e
Municípios, num total equivalente a R$732 bilhões (ou
seja, 37,5% do PIB, contra 36,8% em 2004), captados
dos brasileiros para os cofres públicos, o maior ônus
tributário da América Latina.
Recorde-se que estudo desse instituto já assinalava o Brasil, em 2001, como o campeão de arrecadação da América Latina, destacando que nessa
etapa “a carga tributária brasileira já ultrapassou a de
países de primeiro mundo, como Alemanha, Canadá
e Espanha”.
V. Exªs se recordam que eu, ainda há pouco, dizia
que esses três países, em dado momento, aplicavam
uma carga tributária maior do que a do Brasil. Não
é que eles tenham retrocedido muito, é que o Brasil
avançou tanto nesse processo de tungar o contribuinte
brasileiro que nós já ultrapassamos, portanto, aqueles
que se ombreavam a nós.
E parece certo, neste ano eleitoral, que os problemas atuais – de sobrecarga tributária e embaraços
burocráticos – vão permanecer e serão ampliados em
2006, pois nada está à vista que venha a corrigi-los.
Então, teremos, em 2006, um novo recorde de arrecadação, para gáudio do Governo e desgraça dos empreendedores e consumidores, que somos todos nós.
Todos sabemos que o nosso País, além da compulsão que o leva a arrecadar cada vez mais, está submetido à camisa-de-força de um sistema complicado
e pesadamente burocrático de cobranças tributárias.
Reclama-se, como um pedido de socorro, a reforma
tributária que ainda não se fez em nosso País na devida medida.
Como iremos desobstruir tais gargalos que se vão
transmudando em barreiras ao crescimento do País?
Bem ou mal, a carga tributária na Argentina e no
Chile não ultrapassou 24%, ou seja, a metade do que
se cobra no Brasil.
Está no corte de gastos públicos a primeira solução. E, como homens públicos, sabemos quão difícil é agilizar tal medida. São múltiplas, complexas e
urgentes as ações administrativas que, Brasil afora,
reivindicam e merecem desfechos prioritários, diﬁcultando as decisões.
Sr. Presidente, essa é a contribuição que, hoje,
pretendi trazer ao exame do Senado. A carga tributária
brasileira é insuportável e não está elevando o País
como deveria. Está, sim, complicando, obstaculizando
o seu crescimento e o seu avanço.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão
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deliberativa ordinária de segunda-feira, dia 13, será dedicado a homenagear os aposentados e pensionistas
brasileiros, de acordo com o Requerimento nº 75, de
2006, do Senador Paulo Paim e outros Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para as referidas homenagens.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os Srs. Senadores Teotonio Vilela Filho, Valmir Amaral,
Sérgio Guerra, Reginaldo Duarte, Alvaro Dias, Flexa
Ribeiro, Antero Paes de Barros e Leonel Pavan 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.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado na tarde
de hoje, para destacar matéria publicada no O Jornal,
de Maceió, edição do dia 7 do corrente mês, intitulada
“Volta às aulas”, de minha autoria.
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O artigo, Sr. Presidente, cujo teor solicito seja dado
como lido e considerado como parte integrante deste
pronunciamento, para que conste dos Anais da Casa,
questiona a falta de deﬁnição do governo em relação a
suas prioridades na educação, nesse retorno às aulas,
se o ensino fundamental ou o ensino superior. Mostra o
avanço do governo Fernando Henrique com a criação
do Fundef, que o Governo Lula quer transformar em
Fundeb para beneﬁciar também o ensino médio. E na
Universidade as aulas foram retomadas após mais de
cem dias em greve, mas comprometeu o calendário
universitário. No entanto, são legítimas as reivindicações
dos professores por melhores salários e condições de
trabalho, em todos os níveis de ensino.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do inciso I e § 2º do
art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. VALMIR AMARAL (PTB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a comemoração de mais um dia nacional
do gráﬁco, ocorrida dia 7 de fevereiro p.p., enseja-nos
oportunidade para dizer algumas palavras em homenagem a esses proﬁssionais cujo labor tanto contribui
para a educação, a informação e o entretenimento do
povo brasileiro. A data comemorativa, oﬁcializada pela
Lei nº 3.875, de 28 de maio de 1957, presta reverência ao proﬁssional da tipograﬁa, das artes gráﬁcas
ou, mais especiﬁcamente, da indústria gráﬁca; aquele
que viabiliza a produção de todos os tipos de impressos – sejam eles livros, jornais, revistas ou cartazes
-, bem como a confecção de artefatos de papelaria e
cartonagem.
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Desde que o ourives alemão Johann Gutenberg
inventou o primeiro método prático de imprimir escritos
usando tipos móveis, no longínquo ano de 1450, os
métodos de reproduzir a informação mediante a impressão em papel não pararam de evoluir. Em 1846, o
norte-americano Richard Roc lança a primeira máquina
rotativa de uso comercial e, em 1884, é inventada a
máquina de linotipo, pelo alemão Ottmar Mergentaller,
a qual permitiu a composição mecânica dos caracteres.
Já no século passado, a fotocomposição foi introduzida nas impressões da maioria dos jornais e revistas.
Novo salto tecnológico, da maior relevância, ocorreu
em 1967, quando surgiu a composição controlada por
computador: a fotocompositora permitiu avanço signiﬁcativo no controle da composição.
No Brasil, a primeira gráﬁca foi oﬁcialmente instalada em 1808. Era a Imprensa Régia, implantada no
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Rio de Janeiro por D. João VI. Atualmente, o setor representa 1% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro
e 3,3% do PIB industrial, sendo responsável pela geração de mais de 200 mil postos de trabalho diretos. Nos
últimos 15 anos, a indústria gráﬁca brasileira investiu
perto de US$6 bilhões em máquinas, equipamentos
e novas tecnologias.
No ano de 2004, o setor experimentou notável
expansão, da ordem de 10%, atingindo faturamento
global acima de US$5 bilhões, contra US$4,5 bilhões
no ano anterior. O nível de emprego na indústria gráﬁca
subiu 4,14% apenas entre janeiro e outubro de 2004,
ao passo que as exportações brasileiras de produtos
gráﬁcos tiveram, naquele ano, um crescimento de
2,88% em relação a 2003, alcançando quase US$194
milhões. Para 2006, as estimativas de desempenho do
setor apontam para acréscimo nominal do faturamento
entre 10% e 11%, levando-se em conta o incremento
nos negócios acarretado pelas eleições e pela Copa
do Mundo de Futebol.
No âmbito desta Casa, Srªs e Srs. Senadores, as
atividades gráﬁcas são desenvolvidas pela Secretaria
Especial de Editoração e Publicações (SEEP), que tem
por ﬁnalidade principal a produção de publicações oﬁciais referentes ao processo legislativo. A SEEP realiza,
também, outras publicações de interesse do Senado
Federal e do Congresso Nacional, pertinentes aos
trabalhos parlamentares, além das obras editoradas
pelo Conselho Editorial e pela Subsecretaria de Edições Técnicas, também estes, órgãos integrantes da
estrutura do Senado.
A criação da gráﬁca do Senado decorreu de contingências geradas pela transferência da Capital para o
Planalto Central. É que, quando o Congresso Nacional
funcionava no Rio de Janeiro, seus impressos eram
feitos pelo Departamento de Imprensa Nacional (DIN),
órgão responsável pelos trabalhos gráﬁcos do Poder
Executivo. Com a inauguração de Brasília, o DIN teve
seu parque gráﬁco fracionado, grande parte das suas
máquinas e equipamentos permanecendo na antiga
Capital Federal. Em conseqüência, caiu sensivelmente a capacidade de produção do DIN, afetando diretamente o Senado.
Em virtude dos constantes atrasos na entrega
dos seus impressos, a Casa passou a ter diﬁculdades
para realizar as sessões diárias, que dependiam, evidentemente, da impressão e divulgação antecipadas
das ordens do dia, dos projetos de lei e das demais
matérias a serem apreciadas em plenário. O próprio
Diário do Congresso Nacional, contendo os atos aprovados pelo Poder Legislativo, levava, às vezes, trinta
dias para ser impresso. Por isso, o Senado viu-se na
contingência de criar seu próprio parque gráﬁco, para
atender com presteza e boa qualidade a crescente
demanda por trabalhos gráﬁcos, inclusive da Câmara
dos Deputados. O então Secretário-Geral da Mesa
Diretora, Dr. Isaac Brown, foi quem percebeu que a
solução adequada seria a instalação de uma gráﬁ-
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ca que pudesse atender o Parlamento em todos os
seus impressos. O saudoso Senador Auro de Moura
Andrade, Presidente da Casa à época, em mais uma
demonstração de sua visão de estadista, materializou
a idéia daquele servidor, criando os Serviços Gráﬁcos
do Senado Federal, por meio da Resolução nº 20, de
14 de agosto de 1963.
O primeiro superintendente do órgão, incumbido
de colocá-lo em funcionamento, foi Wilson Menezes
Pedrosa. Com poucos equipamentos do sistema tipográﬁco, instalados num barraco de madeira, e contando com um efetivo de 18 abnegados gráﬁcos, Wilson Pedrosa fez funcionar as primeiras engrenagens
daquilo que viria a tornar-se, em poucas décadas, o
grande complexo gráﬁco oﬁcial que é hoje. De fato,
acompanhando a evolução tecnológica ocorrida nas
artes gráﬁcas ao longo desses anos, a SEEP tornouse um dos melhores e mais bem aparelhados parques
gráﬁcos do País.
Incorporada à estrutura administrativa da Casa em
1997, com a denominação que hoje ostenta, a Gráﬁca
do Senado está, agora, totalmente informatizada, com
processos de produção automatizados e integrados,
possibilitando não só melhor aproveitamento da mãode-obra como, também, minimização do desperdício
de papel, com reﬂexos positivos ao meio ambiente. Em
seus quatro turnos de funcionamento, a SEEP atende
às duas Casas do Parlamento, além de prestar serviços, via convênio, a outros órgãos federais.
Um aspecto menos conhecido do trabalho desenvolvido pela Gráﬁca do Senado é a impressão
que realiza, em Braille, das leis brasileiras, enviando
as edições para instituições de deﬁcientes visuais em
todo o País. Com isso, beneﬁcia quase um milhão de
cegos que existem no Brasil.Numa feliz coincidência
do destino, o ciclo evolutivo tecnológico da Gráﬁca do
Senado, iniciado por Wilson Pedrosa, pereniza-se, hoje,
na obra dinâmica que vem sendo continuada por seu
ﬁlho, Júlio Werner Pedrosa, que assomou à direção
maior do órgão neste limiar do século XXI.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: Pelo transcurso desse dia, saúdo, calorosamente, todos os gráﬁcos do Brasil e, em especial, aqueles que desenvolvem
suas atividades na Secretaria Especial de Editoração
e Publicações do Senado Federal. Na pessoa do seu
Diretor, Júlio Werner Pedrosa, presto minhas homenagens a esses proﬁssionais que desempenham a
nobre missão de informar a comunidade, disseminar
conhecimentos, propagar idéias.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
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 “Imóvel oferecido
ao Incra é suspeito de superfaturamento”, publicada no
jornal Folha de S.Paulo, de 5 de fevereiro de 2006.
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Segundo a matéria, o Ministério Público Estadual
(MPE) de Mato Grosso do Sul investiga denúncia de
que o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) superavaliou o valor de uma propriedade
rural no Município de Bonito que deve ser vendida ao
órgão para ﬁns de reforma agrária. Segundo a denúncia que originou o inquérito civil aberto no último
dia 31, o órgão avaliou a fazenda Santa Maria em R$
18,7 milhões, enquanto o valor dado por corretores é
de R$ 12,7 milhões.
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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, Sr. Presidente.
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. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
comentar a matéria intitulada “Pergunta sem resposta”, publicada pela revista Veja, em sua edição de 25
de janeiro do corrente.
A matéria destaca que o advogado Roberto Teixeira, um dos maiores amigos do Presidente Lula, será
convocado pela CPI dos Bingos para prestar esclarecimentos sobre seu envolvimento com a empresa Consultoria para Empresas e Municípios (CPEM), contratada
sem licitação por seis prefeituras administradas pelo
PT para prestar consultoria na área tributária.
Além disso, o advogado terá de explicar também
um conjunto de recibos emitidos pelo seu escritório,
por serviços prestados à BrasilTelecom entre 2003 e
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2004. Segundo a matéria, “o amigo do presidente Lula
terá de dizer aos parlamentares da comissão por que
recebia dinheiro de uma empresa em litígio com o governo federal. O destino dos recursos também será
levantado”.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria 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 REGINALDO DUARTE 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, volto hoje à tribuna para fazer o registro
da matéria intitulada “O relatório-bomba de Serraglio”,
publicada na revista ISTOÉ, em sua edição de 8 de
fevereiro do corrente.
A matéria destaca que o senador Delcídio Amaral, Presidente da CPMI dos Correios, tentou convencer o Deputado Osmar Serraglio, Relator da CPMI, a
retirar o nome do Presidente Lula do relatório ﬁnal da
Comissão, durante um jantar em um dos restaurantes
mais caros de Brasília. Serraglio chegou a ﬁcar sensibilizado com o apelo do Senador e pensou em excluir
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o nome do Presidente, mas, por pressão do PSDB,
desistiu da exclusão.
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.)

608

04560

Sábado 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar o artigo intitulado “Agarrem, estão escapando!”, de autoria do jornalista Mauro Chaves, publicado
no jornal O Estado de S. Paulo, de 4 de fevereiro do
corrente.
O autor, de forma bastante irônica, faz um relato
de como tem sido a presença do Partido dos Trabalhadores no Governo, desde a posse do Presidente
Lula, em 2003. O jornalista deixa claro o que tem sido
o “jeito petista de governar”.
O autor termina seu artigo com a seguinte conclusão: “E por que e para que eles roubaram tanto? Não foi
para nenhum projeto ‘ideológico’ maior – como muitos
tentam justiﬁcar a roubalheira pública que perpetraram
-, não foi para nenhuma utopia político-doutrinária, para
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nenhum ‘paraíso’ social engendrado pelas arrebatadas teorias do século 19, mas sim para simplesmente
usufruir. Usufruir bens menores, confortos medíocres,
status consumista sem maiores imaginações. Eles roubaram, enﬁm, para ser medíocres. Agarrem, que eles
estão escapando”.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria seja considerada como parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado
Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO 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 “PT pagou carro
do caso Cuba, diz empresário”, publicada pelo jornal
Folha de S.Paulo, em sua edição de 8 de fevereiro
do corrente.
A matéria mostra que o empresário Roberto Carlos da Silva Kurzweil aﬁrmou à CPI dos Bingos que
o carro blindado que supostamente transportou dólares vindos de Cuba foi alugado pela campanha do
PT em 2002.
O empresário informou, também, que sua empresa alugou para o PT três veículos blindados que
foram utilizados na campanha. Segundo a matéria,
“Ele entregou cópias de três contratos de locação,
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um assinado por Dirceu”. Ainda segundo a matéria,
“No ﬁm do depoimento, Kurzweil aﬁrmou ‘achar’ que o
Omega usado no transporte foi o de placa ACX-0404,
que ﬁcava naquele ano sempre à disposição de Antonio Palocci”.
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. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da última entrevista concedida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso à revista ISTOÉ
do último dia 8 de fevereiro do corrente.
Na entrevista, o ex-presidente analisa a crise ética
que assola o atual Governo e o Partido dos Trabalhadores, aﬁrmando que “a corrupção neste governo é
muito mais grave do que nos outros casos da história,
porque os outros casos eram individuais, enquanto no
governo Lula a corrupção se organizou e teve a chancela do partido do governo”.
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“É um fenômeno novo. No governo Lula, a corrupção tem organicidade, foi arquitetada. É sistêmica”.
Sr. Presidente, requeiro que a referida entrevista passe a integrar este pronunciamento, a ﬁm de que
conste dos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa,
a realizar-se em 13 de fevereiro de 2006, às 14 horas,
a seguinte:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 142, DE 2005
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 142, de 2006 – art. 336, II)
Projeto de Lei da Câmara nº 142, de 2005
(nº 4.514/2004, na Casa de origem), que dispõe
sobre a repactuação de dívidas oriundas de
operações de crédito rural na área de atuação
da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
– ADENE, altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras providências.
Dependendo de pareceres das Comissões de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Fernando
Bezerra, e de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Está encerrada a sessão de sexta-feira, 10 de fevereiro de 2006, iniciada às 9 horas e coordenada pela
encantadora Dr.ª Cláudia Lyra.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 36
minutos.)
(OS Nº 10755/06)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO NA SESSÃO DO
DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR,
ORA SE PUBLICA.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Com
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O País aguarda os três.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministro Márcio Thomaz Bastos, Senadora Heloisa Helena,
está numa encruzilhada: ou ele se aﬁrma como Paulo
Brossard ou se assume como Armando Falcão. Não
tem outra saída para ele.
Sr. Presidente, este Governo está ﬁcando perigoso. A Folha de S.Paulo, na primeira página de hoje, e
depois no seu Caderno de Ciência, traz uma denúncia grave: ¨Astronauta do Brasil revela apreensão com
prazo de vôo”. Ou seja, precisaria o astronauta estar
adequadamente pronto para a viagem de treze meses
e, por razões eleitoreiras, o Presidente Lula quer fazêlo orbitar em cinco. O astronauta é Marcos Pontes. Eu
quero pedir encarecidamente à Srª Pontes, à família
Pontes, que não deixe o Marcos Pontes voar, porque
vão matar o homem. Querem matar o astronauta. Essa
gente é perigosa em terra e no ar; eu só não vi nada
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no mar por enquanto. Sempre tem, qualquer hora,
acontece uma batalha naval aí no lago e depois ﬁcam
negando durante vinte anos o envolvimento.
Leio a Folha de S.Paulo:
Apesar de todo o esforço feito pelo Governo brasileiro para promover a primeira missão
de um brasileiro no espaço antes das eleições,
o astronauta Marcos Cesar Pontes, 42, quer
despolitizar o seu vôo à ISS (Estação Espacial Internacional), marcado para o próximo
dia 30 de março.
E aí diz ele: “eu não sou político, essa gente está
politizando o vôo. “
Entre os absurdos, o Presidente quer uma teleconferência com ele, para certamente ser midiatizada,
transformada em peça eleitoral, para que o Presidente
diga: No meu Governo... A impressão que dá é que
o Sr. Marcos nasceu no Governo Lula, está com dois
anos, foi concebido no Governo Lula. Quarenta e dois
anos de idade, jovem, deveria viver até os noventa.
Querem matar o Marcos Pontes. Isso é tentativa de
homicídio espacial.
Muito bem. Aí ele diz: “eu estava esperando voar
em outubro, quando me disseram que eu tinha de voar
em março. Não sei porque aconteceu isso. “
E diz uma coisa também terrível: que está levando
um pacote na bagagem com ﬁtas do Senhor do Bonﬁm,
para depois elas serem vendidas para o Programa Fome
Zero. Ou seja, compre a ﬁta do Senhor do Bonﬁm
que foi ao espaço. E tome propaganda!
Agora, a coisa grave, perversa, Senadora Heloísa
Helena: ele teria de ﬁcar três dias na neve, em condições extremas, ﬁcou só um dia; teria de se preparar,
Senador Cesar Borges, por treze meses, e com cinco não conseguiu aprender a falar russo de maneira
adequada; teria de, numa corrida, ter o fôlego equivalente ao de um maratonista e em cinco meses ele não
obteve esse condicionamento. Ou seja, querem matar o Marcos Pontes. O Marcos Pontes que se cuide!
Se ele morrer, pegam no caixão do homem. Se viver,
vão dizer que o Governo brasileiro alçou agora vôos
interplanetários.
Eu não sei, Sr. Presidente, se é demais uma sugestão. Falta pouco tempo, é verdade, mas o Presidente Lula está aí, segundo decanta e decanta o Ministro
Luiz Fernando Furlan, em ótima forma física. Diz que
há 41 dias está vivendo como um asceta. Será que ele
não poderia viajar no lugar do Marcos Pontes? O Presidente Lula poderia viajar no lugar do Marcos Pontes
e faria uma teleconferência de lá para cá. Colocaria
todos os seus acólitos, os seus áulicos reunidos numa
sala e de lá falaria: estou bem, a gravidade me fez dar
quatro cambalhotas.
Mas não mande o Marcos Pontes, Presidente,
por que isso é uma irresponsabilidade, isso é uma
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crueldade, isso é uma perversidade. Deixe o homem
se preparar os treze meses. Deixe-o fazer a viagem
no seu Governo ou no Governo de outro, mas não
coloque em risco a vida de uma ﬁgura tão importante
para a ciência brasileira, porque o senhor quer fazer
uma brincadeira, um jogo eleitoreiro, envolvendo algo
sério como uma viagem espacial.
Encerro, Sr. Presidente, pedindo encarecidamente à esposa e à família do astronauta Marcos Cesar
Pontes: não o deixem viajar. Essa gente do Governo
não está nem um pouco preocupada. Eles são capazes
de ﬁcar brincando com essas listas. Não se explicam
sobre casos quaisquer, não se explicam sobre nada
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– em terra, já vimos aquele caso de Santo André -,
não se explicam sobre coisa alguma e, agora, estão
expondo a vida do Marcos Cesar Pontes.
O Marcos Cesar deveria deixar de ser ingênuo
e perceber que está na hora de não viajar e dizer: eu
não viajo com menos de treze meses.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO NA SESSÃO DO
DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR,
ORA SE PUBLICA.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje dar uma notícia alvissareira aos meus
conterrâneos do Pará e da Amazônia. Com o intuito de
promover uma revolução na questão do reﬂorestamento
de áreas degradadas na Amazônia e, evidentemente,
no Pará , o Governador do meu querido Estado do
Pará, Simão Jatene, apresentou proposta de decreto
que regulamenta a Lei Estadual de Floresta, prevendo
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recuperação de áreas degradas e recomposição de
reserva legal, usando o incentivo ao reﬂorestamento
para diversas atividades produtivas sustentáveis.
A recuperação será feita por povoamento ﬂorestal ou agroﬂorestal para ﬁns energéticos, madeireiros,
frutíferos, industriais e outros, e a colheita na forma
de manejo da área plantada seguirá determinados
critérios.
Esse decreto foi um dos documentos apresentados no encerramento do seminário “Normatização de
Florestas Plantadas”, realizado no Parque de Exposições do município de Paragominas, no sudeste do Estado, nos dias 27 e 28 de janeiro próximo passado.
Os participantes do evento conheceram também
outro instrumento, Senador Gilvam Borges, voltado à
regularização de ﬂorestamento e reﬂorestamento do
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Estado: a proposta de portaria do Ibama, que disciplina o Programa de Reﬂorestamento e Recuperação de
Área de Reserva Legal.
Do seminário de Paragominas saiu uma carta, Senador Mão Santa, subscrita por mais de quarenta entidades,
prefeituras, órgãos do Governo Federal, como o Ibama
e o Incra, órgãos do governo estadual e dos governos
municipais, Banco do Brasil e Basa, na qual se explicava
a necessidade de os governos federal, estadual e municipal, instituições de ensino, sindicatos e associações de
classe, representantes da sociedade civil organizada e
todos que participaram do evento estabelecerem critérios
e mecanismos de incentivo à recomposição e utilização
da reserva legal através do reﬂorestamento, uma das
grandes vocações naturais da nossa região.
A Carta também destacava a importância das
regras com o intuito de normatização das ﬂorestas
plantadas para que sejam mantidos os benefícios ambientais e sociais da atividade madeireira, protegendo
os remanescentes ﬂorestais e contendo o avanço do
desmatamento, fora a recuperação e proteção das
áreas de preservação permanente.
As propostas do decreto e da portaria são projetos que se somam, assim como o Projeto de Lei nº
110/2005, de minha autoria, aprovado no ano passado
no Senado e que se encontra tramitando na Câmara,
que modiﬁca o Código Florestal Brasileiro para permitir a reposição ﬂorestal e a recomposição da reserva
legal mediante o plantio de palmáceas e outras espécies em áreas alteradas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se os governos vêm, com essas iniciativas, fazendo sua parte, a iniciativa privada também não ﬁca atrás. Um dos
exemplos, que quero aqui louvar, é o da Companhia
Vale do Rio Doce.
A Vale apresentou à Ministra do Meio Ambiente,
Marina Silva, projeto de recuperação de áreas e reﬂorestamento na região do Arco do Desmatamento, que
abrange áreas do Pará e do Maranhão.
Fruto de estudos realizados por mais de três
anos, o programa sugere mudanças na atual legislação ambiental, que estipula que apenas 20% da área
já utilizada por diversas atividades econômicas sejam
revitalizadas.
Sr. Presidente Mão Santa, a vossa inteligência e a
inteligência de todos os brasileiros não podem entender
esse Código Florestal que não permite a utilização, Senador Gilvam Borges e Senadora Heloísa Helena, das
áreas já alteradas. Temos, hoje, no Pará, 18 milhões de
hectares alterados. Não é preciso mais avançar na ﬂoresta. Mas o Ministério do Meio Ambiente não altera o
Código Florestal, não permite a utilização dessas áreas
já alteradas, induzindo a penetração na ﬂoresta.
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Espero que a Ministra Marina Silva atente e faça
com que o Ibama revise esse Código Florestal, para
que se possa utilizar essas áreas já alteradas e fazer
com que elas passem a ser produtoras de ﬂorestas.
O Presidente da Vale do Rio Doce, Roger Agnelli,
diz que é possível, evidentemente, regenerar essas
áreas já alteradas sem afetar o meio ambiente. A Ministra Marina Silva se mostrou bastante “receptiva” à
idéia apresentada pela Vale do Rio Doce.
Torço, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para
que o somatório de esforços da iniciativa privada, do
Governo Federal e do Governo do Pará resulte em mais
projetos de reﬂorestamento no Pará e, evidentemente,
na Amazônia, garantindo mais emprego e renda para
milhares de brasileiros que tiram da ﬂoresta o sustento
de suas famílias.
E aí é importante, Senador Mão Santa, dizer a
V. Exª que o Pará vai dar um exemplo ao mundo. Nós
vamos verticalizar a nossa vocação mineral produzindo o “aço verde”, aquele aço que vai utilizar apenas o
carvão de ﬂorestas plantadas.
Ao encerrar, Presidente Mão Santa, quero fazer
aqui um registro que iria fazer por ocasião da sessão
especial que homenageou a TV Senado. Não o ﬁz
porque tive de ir à Comissão Mista de Orçamento, pois
estavam em votação os últimos relatórios setoriais.
Então, quero, neste momento, fazer um registro
parabenizando a direção e o quadro funcional da TV
Senado, bem como o Presidente José Sarney, que
foi quem implantou a TV Senado, hoje, talvez, o instrumento de maior importância para a democracia do
nosso País, porque leva a todos os lares brasileiros,
pela imagem e pelo som, aquilo que acontece aqui no
Parlamento brasileiro, os trabalhos desenvolvidos pelos
Senadores na sua íntegra, sem cortes, sem edições,
mostrando os debates e as resoluções que são tomadas aqui no Parlamento. E agora, para melhorar ainda
mais a produção da TV Senado e mostrar o trabalho
dos Senadores, há, no cafezinho do Senado, técnicos
e jornalistas da TV para darem espaço às Senadoras
e aos Senadores.
Quero também parabenizar, por último, o Senador
Renan Calheiros. S. Exª, hoje, ao abrir a sessão, deu
uma notícia auspiciosa a todos os brasileiros: a partir
deste ano, por iniciativa da sua gestão à frente do Senado Federal, a TV Senado se transformará em uma
TV aberta, que todos os brasileiros e brasileiras poderão acessar sem a necessidade de uma tevê a cabo ou
de antena parabólica. Isso acontecerá, inicialmente, ao
longo deste ano, em doze capitais, incluindo a nossa
querida Belém, capital do Estado do Pará.
Muito obrigado pela generosidade que V. Exª
sempre tem com os oradores desta tribuna.

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 52ª LEGISLATURA
Bahia
PFL – Rodolpho Tourinho* S
PFL – Antonio Carlos Magalhães **
PFL – César Borges**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PSDB – Lúcia Vânia**

PSDB - Teotonio Vilela Filho **

PMDB – Valdir Raupp**

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

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

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

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

Tocantins
PSDB – Eduardo Siqueira Campos*

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

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1)

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

Prazo Final: 18.3.2005
Designação: 16.2.2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUPLENTES

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

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

(5)

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

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

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

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

(3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2)

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

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

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

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

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

SUPLENTES

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

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

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

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

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

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

(6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)

COMPOSIÇÃO 1
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor
2

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

1º Corregedor Substituto

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

2º Corregedor Substituto

Senador Teotonio Vilela Filho (PSDB-AL)

3º Corregedor Substituto
Composição atualizada em 14.09.2005

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

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

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

PMDB e Bloco de Apoio ao Governo
Bloco Parlamentar da Minoria
Bloco Parlamentar da Minoria
Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

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

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

COMPOSIÇÃO
1ª Designação Geral : 03.12.2001
2ª Designação Geral: 26.02.2003
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Senador Papaléo Paes (AP) - PSDB
PFL
Senadora Roseana Sarney (MA)
PT
Senadora Serys Slhessarenko (MT)
PSDB
Senadora Lúcia Vânia (GO)
PDT
Senador Augusto Botelho (RR)
PTB
Senador Sérgio Zambiasi (RS)
PSB
Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) – s/ partido
PL
Senador Magno Malta (ES)
PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB
Atualizada em 27.10.2005

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