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34400 Sábado 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, ofícios do Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Of. nº 486/05/PS-GSE

Brasília, 6 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de proposição para apreciação.

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2005 (Medida 
Provisória nº 255/05, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 4-10-05, que “Prorroga o 
prazo para opção pelo regime de Imposto de Renda 
Retido na Fonte de Pessoa Física dos participantes de 
planos de benefícios; altera as Leis nos 11.053, de 29 
de dezembro de 2004, e 9.311, de 24 de outubro de 
1996; e dá outras providências”, conforme o disposto 
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

2. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

Of. nº 495/05/PS-GSE

Brasília, 6 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: encaminha MPV para apreciação.

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 

Medida Provisória nº 256, de 2005, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 5-10-05, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
de Minas e Energia e dos Transportes, no valor glo-
bal de R$425.950.734,00 (quatrocentos e vinte e cin-
co milhões, novecentos e cinqüenta mil, setecentos 
e trinta e quatro reais), para os fins que especifica”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

2. Comunico ainda que foram rejeitadas as Emen-
das de nos 20 e 31, com parecer favorável, e as Emen-
das de nos 1 a 8, 14, 17, 18, 25 a 30 e 32 a 35, com 
parecer contrário. As Emendas de nos 9 a 13, 15, 16, 
19 e 21 a 24 não foram submetidas a voto, quanto ao 
mérito, nos termos do § 6º do art. 189 do RICD.

3. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

Of. nº 496/05/PS-GSE

Brasília, 6 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: encaminha MPV para apreciação.

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 257, de 2005, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 5-10-05, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
do Desenvolvimento Agrário e da integração Nacional 
e de Encargos Financeiros da União, no valor global 
de R$1.214.000.000,00 (um bilhão, duzentos e qua-
torze milhões de reais), para os fins que especifica.”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

2. Comunico ainda que foram rejeitadas as Emen-
das de nos 1 a 13, com parecer contrário.

Ata da 175ª Sessão Não Deliberativa 
em 7 de outubro de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Alvaro Dias, Ribamar Fiquene e Edison Lobão
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3. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida Medida Provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Como se vê, continuam chovendo medidas provi-
sórias.

Com referência ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (proveniente da Medida Provisória nº 
255, de 2005), e às Medidas Provisórias nºs 256 e 
257, de 2005, que acabam de ser lidos, a Presidên-
cia comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para 
apreciação das matérias pelo Congresso Nacional en-
contra-se esgotado, e o de vigência foi prorrogado por 
Atos da Mesa do Congresso Nacional por mais sessenta 
dias, conforme prevê o § 7º do art. 62 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 32, de 2001, esgotando-se o do Projeto de 
Lei de Conversão nº 25, de 2005, no próximo dia 31 de 
outubro; e o das Medidas Provisórias nºs 256 e 257, 
de 2005, no dia 18 de novembro.

Uma vez recebidas formalmente pelo Senado 
Federal, nesta data, as matérias passam a sobrestar 
imediatamente todas as demais deliberações legisla-
tivas da Casa, até que se ultimem suas votações.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui as matérias na Ordem do Dia da sessão da pró-
xima terça-feira, dia 11 de outubro.

São as seguintes as matérias recebidas:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 25, DE 2005 

(Proveniente da Medida Provisória nº 255, de 2005)

Prorroga o prazo para opção pelo regi-
me de Imposto de Renda Retido na Fonte de 
Pessoa Física dos participantes de planos 
de benefícios; altera as Leis nos 11.053, de 29 
de dezembro de 2004, e 9.311, de 24 de ou-
tubro de 1996; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º e 5º da Lei nº 11.053, de 

29 de dezembro de 2004, passas a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
 § 6º As opções mencionadas no § 5º des-

te artigo deverão ser exercidas até o último dia 
útil do mês subseqüente ao do ingresso nos 
planos de benefícios operados por entidade 
de previdência complementar, por sociedade 
seguradora ou em FAPI e serão irretratáveis, 

mesmo nas hipóteses de portabilidade de re-
cursos e de transferência de participantes e 
respectivas reservas.

§ 7º Para o participante, segurado ou 
quotista que houver ingressado no plano de 
benefícios até o dia 30 de novembro de 2005, 
a opção de que trata o § 6º deste artigo de-
verá ser exercida até o último dia útil do mês 
de dezembro de 2005, permitida nesse prazo, 
excepcionalmente, a retratação da opção para 
aqueles que ingressaram no referido plano en-
tre 1º de janeiro e 4 de julho de 2005.”(NR)

“Art. 2º  ..................................................  
 ..............................................................  
§ 2º A opção de que trata este artigo 

deverá ser formalizada pelo participante, 
segurado ou quotista à respectiva entidade 
de previdência complementar, sociedade se-
guradora ou ao administrador de FAPI, con-
forme o caso, até o último dia útil do mês de 
dezembro de 2005.

 .................................................... ” (NR) 

“Art. 5º  ..................................................  
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no 

caput deste artigo aos fundos administrativos 
constituídos pelas entidades fechadas de previ-
dência complementar e às provisões, reservas 
técnicas e fundos dos planos assistenciais de 
que trata o art. 76 da Lei Complementar nº 109, 
de 29 de maio de 2001.” (NR)

Art. 2º O caput do art. 8º da Lei nº 9.311, de 24 
de outubro de 1996, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso IX:

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
IX – nos lançamentos relativos à transfe-

rência de reservas técnicas, fundos e provisões 
de plano de benefício de caráter previdenci-
ário entre entidades de previdência comple-
mentar ou sociedades seguradoras, inclusive 
em decorrência de reorganização societária, 
desde que:

a) não haja qualquer disponibilidade de 
recursos para o participante, nem mudança 
na titularidade do plano; e

b) a transferência seja efetuada dire-
tamente entre planos ou entre gestores de 
planos. “(NR)

Art. 3º O contribuinte que efetuou pagamento de 
tributos e contribuiç8es com base no art. 5º da Medi-
da Provisória nº 2.222, de 4 de setembro de 2001, em 
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valor inferior ao devido poderá quitar o débito rema-
nescente até o último dia útil do mês de dezembro de 
2005, com a incidência de multa, de mora ou de oficio, 
conforme o caso, bem como com a incidência de juros 
equivalentes a taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia – Selic, para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês 
seguinte ao do vencimento do tributo e de 1% (um por 
cento) no mês do pagamento.

§ 1º O pagamento realizado na forma do caput 
deste artigo implicará a extinção dos créditos tributários 
relativos aos fatos geradores a ele relacionados, ainda 
que já constituídos, inscritos ou não em dívida ativa.

§ 2º A Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional disciplinarão, no âmbito de 
suas competências, o disposto neste artigo.

Art. 4º As entidades de previdência complemen-
tar, sociedades seguradoras e Fundos de Aposenta-
doria Programada Individual – Fapi que, para gozo do 
benefício previsto no art. 50 da Medida Provisória nº 

2.222, de 4 de setembro de 2001, efetuaram o paga-
mento dos tributos e contribuições na forma ali esta-
belecida e desistiram das ações judiciais individuais 
deverão comprovar, perante a Delegacia da Recei-
ta Federal do Brasil de sua jurisdição, a desistência 
das ações judiciais coletivas, bem como a renúncia a 
qualquer alegação de direito a elas relativa, de modo 
irretratável e irrevogável, até o último dia útil do mês 
de dezembro de 2005.

Parágrafo único. O benefício mencionado no ca-
put deste artigo surte efeitos enquanto não houver a 
homologação judicial do requerimento, tornando-se 
definitivo com a referida homologação.

Art. 5º Na hipótese de pagamento de benefício 
não programado oferecido em planos de benefícios de 
caráter previdenciário estruturados nas modalidades 
de contribuição definida ou contribuição variável, após 
a opção do participante pelo regime de tributação de 
que trata o art. 1º da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro 
de 2004, incidirá imposto de renda & alíquota:

I – de 25% (vinte e cinco por cento), quando o 
prazo de acumulação for inferior ou igual a 6 (seis) 
anos; e

II – prevista no inciso IV, V ou VI do art. 1º da 1 
Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, quando o 
prazo de acumulação for superior a 6 (seis) anos.

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se, 
também, ao benefício não programado concedido pe-
los planos de benefícios cujos participantes tenham 
efetuado a opção pelo regime de tributação referido 
no caput deste artigo, nos termos do art. 2 da Lei nº 

11.053, de 29 de dezembro de 2004.

§ 2º Para fins deste artigo e da definição da alíquo-
ta de imposto de renda incidente sobre as prestaç3es 
seguintes, o prazo de acumulação continua a ser con-
tado após o pagamento da 1ª (primeira) prestação 
do beneficio, importando na redução progressiva da 
alíquota aplicável em razão do decurso do prazo de 
pagamento de benefícios, na forma definida em ato 
da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Previ-
dência Complementar e da Superintendência de Se-
guros Privados.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL 
Nº 255, DE 2005 

Prorroga o prazo para opção pelo regi-
me de Imposto de Renda retido na fonte de 
Pessoa Física dos participantes de planos 
de benefícios e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso de suas atri-
buições que lhe confere o art. 62 da Constituição adota 
a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1º A Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 
2004, passa vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º ...................................................
 ..............................................................
§ 6º As opções mencionadas no § 5º des-

te artigo deverão ser exercidas até o último dia 
útil do mês subseqüente ao do ingresso nos 
planos de benefícios operados por entidade 
de previdência complementar, por sociedade 
seguradora ou em Fapi e serão irretratáveis, 
mesmo nas hipóteses de portabilidade de re-
cursos e de transferência de participantes e 
respectivas reservas”. (NR)

Art. 2º ....................................................
 ..............................................................
§ 2º A opção de que trata esse artigo de-

verá ser formalizada pelo participante, segundo 
ou quotista, à respectiva entidade de previdên-
cia complementar, sociedade seguradora ou ao 
administrador de Fapi, conforme o caso, até o 
último do mês de dezembro de 2005.

 .................................................... ” (NR)

Art. 5º ....................................................
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no 

caput aos fundos administrativos constituídos 
pelas entidades fechadas de previdência com-
plementar e às provisões, reservas técnicas e 
fundos dos planos assistenciais de que trata 
o art. 76 da Lei Complementar nº 109, de 29 
de maio de 2001”.(NR)
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Art. 2º O caput do art. 8º da Lei nº 9.311, de 24 
de outubro de 1996, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso:

“IX – nos lançamentos relativos à transfe-
rência de reservas técnicas, fundos e provisões 
de plano de benefício de caráter previdenci-
ário entre entidades de previdência comple-
mentar ou sociedades seguradoras, inclusive 
em decorrência de reorganização societária, 
desde que :

a) não haja qualquer disponibilidade de 
recursos para o participante, nem mudança 
na titularidade do plano; e 

b) a transferência seja efetuada direta-
mente entre planos”.(NR)

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

Brasília, 1º de julho de 2005, 184º da Indepen-
dência e 117º da República. – LUIZ INÁCIO LULA 
DA SILVA. – Antônio Palocci Filho – Romero Jucá 
Filho

MENSAGEM Nº 418, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, sub-

meto à elevada deliberação de Vossas Excelências o 
texto da Medida Provisória nº 255 , de 1º de julho de 
2005, que “Prorroga o prazo para opção pelo regime 
de Imposto de Renda Retido na Fonte de Pessoa Fí-
sica dos participantes de planos de benefícios e dá 
outras providências”.

Brasília, 1º ,de Julho de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EMI 00022 MPS/MF

Brasília, 30 de junho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submetemos, à elevada consideração de Vossa Ex-
celência, Projeto de Medida Provisória que prorroga 
o prazo para a opção do Imposto de Renda Retido na 
Fonte de Pessoas Físicas por parte dos participantes 
dos planos de benefício de caráter previdenciário e 
do seguro de vida com cláusula de cobertura por so-
brevivência, com o objetivo de aprimorar a legislação 
aplicável a esses segmentos e incentivar a poupança 
de longo prazo.

2. A Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, 
prevê, a partir de 12 de janeiro de 2005, a possibilida-
de de aplicação de um regime de tributação alterna-
tivo baseado em alíquotas decrescentes para planos 
de benefícios de caráter previdenciário e de seguro 
de vida com cláusula de sobrevivência, incentivando 

com isso uma poupança previdenciária por períodos 
mais longos.

3. De acordo com o   art. 1º e o § 2º do art 2º da 
Lei nº 11.053, de 2004, o participante de planos de be-
nefícios de caráter previdenciário já existentes na data 
da publicação da lei deve efetuar a opção pelo regime 
tributário até 1º de julho de 2005 ou no momento de 
ingresso do plano, respectivamente. Este Projeto de 
Media Provisória, em seu art. 1º propõe a prorrogação 
destes prazos, de modo a atender aos interesses dos 
trabalhadores que necessitam de maior tempo para 
analisar as mudanças trazidas pela nova metodolo-
gia de cálculo.

4. Considerando tratar-se de opção irretratável é 
fundamental que o participante disponha de todos os 
elementos necessários para conhecer as caracterís-
ticas de cada regime de tributação e seu impacto em 
sua reserva de poupança, de forma a exercer cons-
cientemente a sua opção.

5. A ampliação do prazo para opção permitirá às 
entidades de previdência complementar prestar todos 
os esclarecimentos aos participantes, que disporão de 
mais tempo e mais informações para conhecer os cri-
térios que determinarão a alíquota a incidir sobre os 
valores por eles eventualmente resgatados ou perce-
bidos sob a forma de benefícios.

6. O art. 2º deste Projeto de Medida Provisória re-
duz a zero a alíquota da CPMF quando da transferência 
de reservas técnicas, fundos e provisões de plano de 
benefício de caráter previdenciário entre entidades de 
previdência complementar ou sociedades segurado-
ras, tendo em vista que tais reservas são constituídas 
em favor dos participantes e apenas administradas 
por estas entidades.

7. A relevância desta proposta está demonstrada 
pela importância das medidas acima descritas, que per-
mitirão tratamento tributário mais adequado às reservas 
acumuladas pelos participantes de planos de benefícios 
previdenciários. Cabe destacar, ainda, a urgência das 
medidas propostas, considerando a aproximação do 
dia 12 de julho de 2005, data final estabelecida pela 
Lei nº 11.053, de 2004, para a opção por um dos regi-
mes de tributação. São mais de 6 milhões de partici-
pantes, apenas no âmbito das entidades fechadas de 
previdência complementar, que necessitam conhecer 
os impactos da referida lei em suas poupanças para 
poderem exercer sua opção.

8. Esses são os motivos, Senhor Presidente, pe-
los quais temos a honra de submeter à elevada con-
sideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de 
Medida Provisória.

Respeitosamente, – 
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Of. nº 486/05/PS-GSE

Brasília, 6 de outubro de 2005

Assunto: envio de proposição para apreciação

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2005 (Medida 
Provisória nº 255/05, do Poder Executivo), aprovado 
na Sessão Plenária do dia 4-10-05, que “Prorroga o 
prazo para opção pelo regime de Imposto de Renda 

Retido na Fonte de Pessoa Física dos participantes de 
planos de benefícios; altera as Leis nos 11.053, de 29 
de dezembro de 2004, e 9.311, de 24 de outubro de 
1996; e dá outras providências”, conforme o disposto 
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Encaminho, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e os autógrafos da matéria aprova-
da nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

    5ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 8 34405 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL6     



34406 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    7ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 8 34407 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL8     



34408 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    9ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 8 34409 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL10     



34410 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    11ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 8 34411 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL12     



34412 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    13ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 8 34413 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL14     



34414 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    15ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 8 34415 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL16     



34416 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

NOTA TÉCNICA Nº 14/2005

Subsídios acerca da adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisária 
nº 255, de 1º de julho de 2005.

I – Introdução

Com base no art. 62, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem 
nº 418/2005, a Medida Provisória-MP nº 255, de 1º de 
julho de 2005, que prorroga o prazo para opção pelo 
regime de Imposto de Renda Retido na Fonte de Pes-
soa Física dos participantes de planos de benefícios 
e dá outras providências.

A presente Nota Técnica atende a determina-
ção contida no art. 19 da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional, o qual estabelece: o órgão de 
consultoria e assessoramento orçamentário da casa 
a que pertencer o relator de medida provisória enca-
minhará aos relatores e à comissão, no prazo de 5 
(cinco) dias de sua publicação, nota técnica com sub-
sídios acerca da adequação financeira e orçamentária 
de medida provisória.

II – Síntese e Aspectos Relevantes

A Medida Provisória nº 255, de 2005, visa alterar 
dispositivos da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 
2004, a qual, dentre outros temas, instituiu uma moda-
lidade alternativa de tributação dos planos de benefí-
cio de caráter previdenciário e do seguro de vida com 
cláusula de cobertura por sobrevivência com o intuito 
de incentivar a poupança de longo prazo.

Por este novo regime, instituído a partir de 1º de 
janeiro de 2005, as entidades de previdência comple-
mentar e as sociedades seguradoras podem optar por 
uma sistemática de tributação, no qual os valores pagos 
aos participantes ou assistidos, a título de benefícios 
ou resgates de valores acumulados, sujeitam-se à in-
cidência do imposto de renda na fonte com base em 
aliquotas diferenciadas e decrescentes, que podem 
variar entre 35% e 10%, conforme o prazo de acumu-
lação dos recursos no plano de benefícios.

A opção pelo novo regime de incidência do im-
posto de renda deveria ser exercida pelo participante 
até 1º de julho de 2005, no caso de planos de benefí-
cio de caráter previdenciário já existentes na data de 
publicação da lei, ou no momento de seu ingresso no 
plano. Contudo, considerando a exiguidade do prazo 
concedido para a tomada de decisão de tal importância, 
o Governo Federal propõe, através da Medida Provi-
sória nº 255, de 2005, a prorrogação destes prazos, 
respectivamente para o último dia útil do mês de de-

zembro de 2005 e o último dia útil do mês subsequente 
ao do ingresso no plano.

Outra alteração a dispositivo da Lei nº 11.053, de 
2004, prevista na presente medida provisória, é a que 
amplia as hipóteses de dispensa de retenção na fonte e 
de pagamento em separado do imposto de renda, esten-
dendo essa prerrogativa para os rendimentos auferidos 
nas aplicações de fundos administrativos constituídos 
por entidades fechadas de previdência complementar, 
bem como as provisões, reservas técnicas e fundos 
dos planos assistenciais de que trata o art. 76 da Lei 
Complementar nº 109, de 2001 (planos assistenciais 
à saúde patrocinados por fundos de pensão).

Com essa iniciativa, adota-se de forma mais 
abrangente o princípio, já prevalecente para planos 
previdência complementar, sociedades seguradoras 
e FAPI, de que a cobrança do imposto de renda sobre 
os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de 
recursos das provisões e reservas técnicas somente 
deve ocorrer no momento do resgate integral ou parcial 
do benefício e não durante a fase de acumulação.

Por fim, a Medida Provisória nº 255, em seu art. 
2º introduz novo inciso ao art. 8º da Lei nº 9.311, de 
1996, reduzindo a zero a alíquota da CPMF nos casos 
de transferência de reservas técnicas, fundos e provi-
sões de plano de benefício de caráter previdenciário 
entre entidades de previdência complementar ou so-
ciedades seguradoras, desde que tais recursos não 
sejam disponibilizados para o participante, não ocorra 
mudança na titularidade do plano e que a transferência 
seja efetivada diretamente entre planos.

III – Compatibilidade e Adequação Orçamentária 
e Financeira

O § 1º, do art. 5º da Resolução nº 1, de 2002 – CN, 
que “Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Na-
cional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 
62 da Constituição Federal, e dá outras providências”, 
refere-se da seguinte forma ao exame de adequação 
orçamentária e financeira:

“Art. 5º  ..................................................  
§ 1º O exame de compatibilidade e ade-

quação orçamentária e financeira das Medidas 
Provisórias abrange a análise da repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União 
e da implicação quanto ao atendimento das 
normas orçamentárias e financeiras vigentes, 
em especial a conformidade com a Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei 
do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamen-
tárias e a lei orçamentária da União.”

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005 (Lei 
nº 10.934, de 11 de agosto de 2004), em seu art. 94, 
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condiciona a aprovação de lei que conceda ou amplie 
incentivo ou benefício fiscal ao cumprimento do dis-
posto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 
qual, por sua vez, determina:

“Art. 14. A concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária 
da qual decorra renúncia de receita deverá 
estar acompanhada do impacto orçamentá-
rio-financeiro no exercício em que deva iniciar 
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao 
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a 
pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de 
que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária, na forma do 
art. 12, e de que não afetará as metas de re-
sultados fiscais previstas no anexo próprio da 
lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de 
compensação, no período mencionado no 
caput, por meio do aumento de receita, pro-
veniente da elevação de alíquotas, ampliação 
da base de cálculo, majoração ou criação de 
tributo ou contribuição.”

Na Medida Provisória em análise, é possível iden-
tificar três pontos essenciais que modificam a legislação 
tributária em vigor, sendo, portanto, passíveis de gerar 
impacto no âmbito tributário e orçamentário. São elas: 
a) prorrogação do prazo concedido aos participantes de 
planos de benefício de caráter previdenciário e de seguro 
de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência para 
formalizar sua opção pelo regime alternativo de tributa-
ção, b) dispensa de retenção na fonte e de pagamento 
em separado do imposto de renda sobre rendimentos 
e ganhos auferidos nas aplicações de recursos de fun-
dos administrativos constituídos por entidades fechadas 
de previdência complementar e as provisões, reservas 
técnicas e fundos de seus planos assistenciais de saú-
de; e c) redução a zero da alíquota da CPMF incidente 
sobre lançamentos relativos à transferência de reservas 
técnicas, fundos e provisões de plano de benefício de 
caráter previdenciário entre entidades de previdência 
complementar ou sociedades seguradoras.

O primeiro item – a prorrogação de prazo, é me-
dida que, por si, não acarreta efeitos sobre o nível 
de arrecadação. Como ressaltado na Exposição de 
Motivos que acompanha a Medida Provisória nº 255, 
sua adoção prende-se à necessidade de conferir um 
tempo maior para que os participantes dos planos de 
previdência e seguro analisem adequadamente as 
mudanças trazidas pela nova metodologia de tributa-
ção e exerçam sua opção de forma consciente, uma 
vez que a mudança para o novo regime possui caráter 
irretratável. Eventuais perdas de receita vinculadas à 
medida, já foram devidamente analisadas quando da 
apresentação da proposta que originou a Lei nº 11.053, 
de 2004, tendo sido atestado à época que seu impac-

to orçamentário e financeiro somente se processará 
a partir dos próximos seis a oito anos, num contexto 
futuro em que seus efeitos já teriam sido absorvidos 
nas projeções da legislação orçamentária.

No que tange ao segundo ponto – a dispensa de 
retenção do imposto de renda e do pagamento em sepa-
rado do imposto de renda sobre rendimentos auferidos 
nas aplicações de recursos dos fundos administrativos 
constituídos por entidades fechadas de previdência com-
plementar e as provisões, reservas técnicas e fundos de 
seus planos assistenciais de saúde, cumpre salientar 
que inexiste, na Exposição de Motivos que acompanha 
a MP, quaisquer esclarecimentos sobre os motivos da 
medida e sobre seu impacto fiscal e orçamentário.

Como já mencionado anteriormente, este dispositi-
vo assegura aos fundos administrativos e aos planos de 
saúde patrocinados por fundos de pensão o mesmo tra-
tamento tributário concedido aos planos de previdência 
complementar, FAPI’s e sociedades seguradoras, alar-
gando, assim, o escopo da política adotada pelo gover-
no federal de suprimir a incidência do imposto de renda 
retido na fonte sobre rendimentos e ganhos auferidos na 
fase de acumulação, fixando-se sua cobrança apenas no 
momento do resgate das cotas pelo beneficiário.

Verifica-se, portanto, a concessão de um benefício 
que envolve uma perda imediata e não mensurada da 
receita do imposto de renda retido na fonte, sem que 
tenham sido atendidas as condições impostas pela 
LDO em vigor e pela LRF relativamente à aprovação 
de medida da qual decorra renúncia de receita fiscal.

Da mesma forma, é forçoso reconhecer o terceiro 
item da medida provisória, que prevê a redução a zero 
da alíquota da CPMF nas transferências de reservas 
técnicas, fundos e provisões de plano de benefício de 
caráter previdenciário entre entidades de previdência 
complementar ou sociedades seguradoras, promove 
um incentivo fiscal para os participantes desses planos, 
sem que tenha sido informada a estimativa do impacto 
orçamentário e financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, bem como 
as medidas compensatórias a serem adotadas para 
reverter a perda de receita, na forma do estrito cum-
primento do art. 14 da LRF.

Portanto, os aspectos acima suscitados revelam 
que a Medida Provisória nº 255, de 2004, apresenta 
dois dispositivos – especificamente os que alteram o 
art. 5º da Lei nº 11.053, de 2004 e o art. 8º da Lei nº 
9.311, de 1996, que prevêem a concessão de benefí-
cios tributários ao arrepio do que preconizam a LDO-
2005 e a LRF, o que nos leva a concluir que não foram 
atendidos os requisitos necessários para que a mesma 
seja considerada adequada e compatível sob a ótica 
orçamentária e financeira.

Esses são os subsídios.
Brasília, 7 de julho de 2005. – Maria Emília Mi-

randa Pureza, Consultor de Orçamento e Fiscaliza-
ção Financeira.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO À MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 255, DE 1º DE JULHO DE 2005

Prorroga o prazo para opção pelo regi-
me de Imposto de Renda Retido na Fonte de 
Pessoa Física dos participantes de planos 
de benefícios e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 

2004, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º  ..................................................
 ..............................................................
§ 6º As opções mencionadas no § 5º des-

te artigo deverão ser exercidas até o último dia 
útil do mês subseqüente ao do ingresso nos 
planos de benefícios operados por entidade 
de previdência complementar, por sociedade 
seguradora ou em FAPI e serão irretratáveis, 
mesmo nas hipóteses de portabilidade de re-
cursos e de transferência de participantes e 
respectivas reservas.

§ 7º Para o participante, segurado ou 
quotista que houver ingressado no plano de 
benefícios até o dia 30 de novembro de 2005, 
a opção de que trata o § 6º deverá ser exer-
cida até o último dia útil do mês de dezembro 
de 2005, permitida neste prazo, excepcional-
mente, a retratação da opção para aqueles 
que ingressaram no referido plano entre 1º de 
janeiro e 4 de julho de 2005.” (NR)

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................  
§ 2º A opção de que trata esse artigo 

deverá ser formalizada pelo participante, se-
gurado ou quotista, à respectiva entidade de 
previdência complementar, sociedade segura-
dora ou ao administrador de FAPI, conforme o 
caso, até o último dia útil do mês de dezembro 
de 2005.”(NR)

“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................  
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no 

caput aos fundos administrativos constituídos 
pelas entidades fechadas de previdência com-
plementar e às provisões, reservas técnicas e 
fundos dos planos assistenciais de que trata 
o art. 76 da Lei Complementar nº 109, de 29 
de maio de 2001.” (NR)

Art. 2º O caput do art. 8º da Lei nº 9.311, de 24 
de outubro de 1996, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso:

“IX – nos lançamentos relativos à transfe-
rência de reservas técnicas, fundos e provisões 
de plano de benefício de caráter previdenci-
ário entre entidades de previdência comple-
mentar ou sociedades seguradoras, inclusive 
em decorrência de reorganização societária, 
desde que:

a) não haja qualquer disponibilidade de 
recursos para o participante, nem mudança 
na titularidade do plano; e

b) a transferência seja efetuada direta-
mente entre planos planos ou entre gestores 
de planos.” (NR)

Art. 3º O contribuinte que efetuou pagamento de 
tributos e contribuições com base no art. 5º da Medi-
da Provisória nº 2.222, de 4 de setembro de 2001, em 
valor inferior ao devido, poderá quitar o débito rema-
nescente até o último dia útil do mês de dezembro de 
2005, com a incidência de multa, de mora ou de ofício, 
conforme o caso, bem como com a incidência de juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia – SELIC, para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês 
seguinte ao do vencimento do tributo e de um por cento 
no mês do pagamento.

§ 1º O pagamento realizado na forma do caput 
deste artigo implicará a extinção dos créditos tributários 
relativos aos fatos geradores a ele relacionados, ainda 
que já constituídos, inscritos ou não em dívida ativa.

§ 2º Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional disciplinarão, no âmbito de 
suas competências, o disposto neste artigo.

Art. 4º As entidades de previdência complemen-
tar, sociedades seguradoras e Fundos de Aposenta-
doria Programada Individual – FAPI que, para gozo do 
benefício previsto no art. 5º da Medida Provisória nº 
2.222, de 2001, efetuaram o pagamento dos tributos 
e contribuições na forma ali estabelecida e desistiram 
das ações judiciais individuais, deverão comprovar, pe-
rante a Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua 
jurisdição, a desistência das ações judiciais coletivas, 
bem como a renúncia a qualquer alegação de direito 
a elas relativa, de modo irretratável e irrevogável, até 
o último dia útil do mês de dezembro de 2005.

Parágrafo único. O benefício mencionado no ca-
put surte efeitos enquanto não houver a homologação 
judicial do requerimento, tornando-se definitivo com a 
referida homologação.

Art. 5º Na hipótese de pagamento de benefício 
não-programado, oferecido em planos de benefícios 
de caráter previdenciário, estruturados na modalidades 
de contribuição definida ou contribuição variável, após 
a opção do participante pelo regime de tributação de 
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que trata o art. 1º da Lei nº 11.053, de 2004, incidirá 
imposto de renda à alíquota:

I – de 25% (vinte e cinco por cento), quando o pra-
zo de acumulação for inferior ou igual a seis anos; e

II – prevista no inciso IV, V ou VI do art. 1º da Lei 
nº 11.053, de 2004, quando o prazo de acumulação 
for superior a seis anos.

§ 1º O disposto no caput aplica-se, também, ao 
benefício não-programado concedido pelos planos de 
benefícios cujos participantes tenham efetuado a op-
ção pelo regime de tributação referido no caput, nos 
termos do art. 2º da Lei nº 11.053, de 2004.

§ 2º Para fins deste artigo e da definição da alí-
quota de imposto de renda incidente sobre as pres-
tações seguintes, o prazo de acumulação continua a 
ser contado após o pagamento da primeira prestação 
do benefício, importando na redução progressiva da 
alíquota aplicável em razão do decurso do prazo de 
pagamento de benefícios, na forma definida em ato 
da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Previ-
dência Complementar e da Superintendência de Se-
guros Privados.

Art. 6º Fica acrescentado o seguinte art. 258 à 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:

“Art. 25B. A contribuição social do empregador 
rural, pessoa física ou jurídica, que exerça atividade 
de bovinocultura, em substituição à contribuição de 
que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado 
especial que explore a mesma atividade, destinada à 
seguridade social, será apurada mediante a aplicação 
das seguintes alíquotas:

I – 1% (um por cento) da receita bruta provenien-
te da comercialização da sua produção, para financia-
mento das prestações de seguridade social;

II – 01% (um décimo por cento) da receita bru-
ta proveniente da comercialização da sua produção 
para financiamento das prestações por acidente do 
trabalho;

III – 0,2% (dois décimos por cento) da receita 
bruta proveniente da comercialização da sua produção 
para financiamento do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (SENAR), criado pela Lei nº 8.315, de 23 
de dezembro de 1991.

§ 1º As disposições contidas no inciso I do art. 
3º da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não 
se aplicam aos empregadores rurais de que trata o 
caput deste artigo.

§ 2º O segurado especial de que trata este ar-
tigo, além da contribuição obrigatória referida no ca-
put, poderá contribuir, facultativamente, na forma do 
art. 21 desta lei.

§ 3º A pessoa física de que trata a alínea a do 
inciso V do art. 12 contribui, também, obrigatoriamen-
te, na forma do art. 21 desta lei.

§ 4º Não integra a base de cálculo dessa con-
tribuição o produto animal destinado à reprodução ou 
criação pecuária, quando vendido pelo próprio produtor 
e quem a utilize diretamente com essas finalidades.

§ 5º A contribuição prevista neste artigo dispensa 
o pagamento das previstas no art. 25 desta lei e no art. 
25 da Lei nº 8.870, de 16 de abril de 1994.” (NR)

Art. 7º Ficam acrescentados ao art. 30 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, os seguintes §§ 6º 
e 7º:

“Art. 30.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º Não se aplica o disposto nos incisos 

III e IV deste artigo à pessoa jurídica referida 
no caput do art. 25B desta lei, a qual fica obri-
gada a recolher a contribuição de que trata o 
art. 25B, até o dia 2 do mês subseqüente ao da 
operação de venda ou consignação da produ-
ção, na forma estabelecida em regulamento.

§ 7º Aplicam-se às contribuições devi-
das pelas pessoas físicas e pelo segurado 
especial de que tratam o art. 25B desta lei as 
regras previstas nos incisos III, IV e X deste 
artigo.”(NR)

Art. 8º Os débitos junto ao Instituto Nacional do Se-
guro Social decorrentes do descumprimento do disposto 
no art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e no art. 
25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, devidas pelo 
empregador rural, pessoa física ou jurídica, que exerça 
atividade de bovinocultura, e a do segurado especial que 
explore a mesma atividade, com vencimento até 4 de ju-
lho de 2005, poderão ser parcelados em até duzentos e 
quarenta prestações mensais e sucessivas.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos débi-
tos constituídos ou não, inscritos ou não como dívida 
ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, 
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, 
não integralmente quitado, ainda que cancelado por 
falta de pagamento, inclusive aqueles que tenham 
sido objeto de retenção na fonte ou de desconto, mas 
não recolhidos.

§ 2º Os débitos ainda não constituídos deverão 
ser confessados, de forma irretratável e irrevogável.

§ 3º O débito objeto do parcelamento será conso-
lidado no mês do pedido e será dividido pelo número 
de prestações, sendo que o montante de cada parcela 
mensal não poderá ser inferior a dois mil reais, no caso 
de contribuintes pessoas jurídicas, ou cinqüenta reais, 
no caso de contribuintes pessoas físicas.
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§ 4º O valor de cada uma das parcelas, deter-
minado na forma do § 3° será acrescido de juros cor-
respondentes à variação mensal da Taxa de Juros de 
Longo Prazo – TJLP, a partir do mês subseqüente ao 
da consolidação, até o mês do pagamento.

§ 5º Para os fins da consolidação referida no § 
3º, os valores correspondentes à multa, de mora ou de 
ofício, bem como os juros de mora, serão reduzidos 
em noventa por cento.

§ 6º A redução prevista no § 5º não será cumu-
lativa com qualquer outra redução admitida em lei, 
ressalvado o disposto no § 9º.

§ 7º Na hipótese de anterior concessão de re-
dução de multa em percentual diverso de noventa por 
cento, prevalecerá o percentual referido no § 5º, de-
terminado sobre o valor original da multa.

§ 8º A opção pelo parcelamento de que trata 
este artigo exclui a concessão de qualquer outro, ex-
tinguindo os parcelamentos anteriormente concedi-
dos, admitida a transferência de seus saldos para a 
modalidade desta lei.

§ 9º O sujeito passivo fará jus a redução adicio-
nal da multa, após a redução referida no § 5° à razão 
de vinte e cinco centésimos por cento sobre o valor 
remanescente para cada ponto percentual do saldo 
do débito que for liquidado até a data prevista para o 
requerimento do parcelamento referido neste artigo, 
após deduzida a primeira parcela determinada nos 
termos do § 3º.

§ 10. Na hipótese de crédito com exigibilidade 
suspensa por força do disposto no inciso IV do art. 151 
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a inclusão, 
no parcelamento de que trata esta lei, dos respectivos 
débitos, implicará dispensa dos juros de mora obser-
vado o disposto no art. 9°.

§ 11. Os valores correspondentes ao principal, 
à multa, de mora ou de oficio, e aos juros moratórios, 
inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ati-
va, poderão ser liquidados, observadas as normas 
constitucionais referentes à vinculação e à partilha de 
receitas, mediante:

I – compensação de créditos, próprios ou de ter-
ceiros, relativos às contribuições incluídas no parcela-
mento de que trata esta lei;

II – a utilização de prejuízo fiscal e de base de 
cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro 
líquido, próprios ou de terceiros, estes declarados à 
Secretaria da Receita Federal até 31 de outubro de 
1999.

§ 12. Na hipótese do inciso II do § 11, o valor a 
ser utilizado será determinado mediante a aplicação, 
sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cál-
culo negativa, das alíquotas de 15% (quinze por cento) 
e de 8% (oito por cento), respectivamente.

Art. 9º O parcelamento a que se refere o art. 8º:
I – deverá ser requerido até o último dia útil do 

terceiro mês subseqüente ao da publicação do Regu-
lamento previsto nesta lei, na forma nele definida;

II – somente alcançará débitos que se encontra-
rem com exigibilidade suspensa por força dos incisos 
III a V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, no caso de o sujeito passivo desistir expres-
samente e de forma irrevogável da impugnação ou 
do recurso interposto, ou da ação judicial proposta, e 
renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as 
quais se fundam os referidos processos administra-
tivos e ações judiciais, relativamente à matéria cujo 
respectivo débito queira parcelar;

III – independerá de apresentação de garantia 
ou de arrolamento de bens, mantidas aquelas decor-
rentes de débitos transferidos de outras modalidades 
de parcelamento ou de execução fiscal.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no in-
ciso II:

a) o valor da verba de sucumbência será de um 
por cento do valor do débito consolidado decorrente 
da desistência da respectiva ação judicial; e

b) o requerente deverá, no caso de ações ju-
diciais coletivas que lhe beneficiem, oficiar ao juízo 
competente a renúncia a quaisquer alegações de di-
reito sobre as quais se fundam as referidas ações ju-
diciais, relativamente à matéria cujo respectivo débito 
queira parcelar.

Art. 10. Os depósitos existentes, vinculados aos 
débitos a serem parcelados nos termos dos arts. 8º e 
9º, serão automaticamente convertidos em renda do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conceden-
do-se o parcelamento sobre o saldo remanescente.

Art. 11. O sujeito passivo será excluído do parce-
lamento a que se refere esta lei na hipótese de inadim-
plência, por três meses consecutivos ou seis meses 
alternados, o que primeiro ocorrer, no recolhimento do 
próprio parcelamento ou das contribuições de que trata 
o art. 25B da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 12. É suspensa a pretensão punitiva do Es-
tado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º 
da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos 
arts. 168A e 337A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, durante o período 
em que a pessoa jurídica relacionada com o agente 
dos aludidos crimes estiver incluída no regime de par-
celamento.

§ 1º A prescrição penal não corre durante o pe-
ríodo de suspensão da pretensão punitiva.

§ 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes re-
feridos neste artigo quando a pessoa jurídica relacio-
nada com o agente efetuar o pagamento integral dos 
débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, 
inclusive acessórios.

Art. 13. Ao sujeito passivo que, optando pelo par-
celamento previsto nesta lei, dele for excluído, será 
vedada a concessão de qualquer outra modalidade de 
parcelamento até 31 de dezembro de 2010.

Art. 14. A exclusão do sujeito passivo do parce-
lamento a que se refere esta lei dependerá de notifi-
cação prévia, sendo-lhe concedido o prazo de trinta 
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dias para regularização de eventuais pendências veri-
ficadas, e implicará, caso isso não ocorra, exigibilidade 
da totalidade do crédito confessado e ainda não pago 
e automática execução da garantia prestada, quando 
existente, restabelecendo-se, em relação ao montante 
não pago, os acréscimos legais na forma da legisla-
ção aplicável á época da ocorrência dos respectivos 
fatos geradores.

Art. 15. O Poder Executivo regulamentará, no pra-
zo de noventa dias, os atos necessários à execução 
do disposto nos arts. 8º a 14 desta lei.

Art. 16. Fica revogada a alínea a do inciso X do 
art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2005. 
– Deputado Dr. Benedito Dias, Relator.
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA  
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 32, DE 2005

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, 
cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do 
§ 7 do art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a 
Medida Provisória no 255, de 10 de julho de 2005, que 
“Prorroga o prazo para opção pelo regime de Imposto 
de Renda Retido na Fonte de Pessoa Física dos par-
ticipantes de planos de benefícios e dá outras provi-
dências”, terá sua vigência prorrogada pelo período 
de sessenta dias, a partir de 2 de setembro de 2005, 
tendo em vista que sua votação não foi encenada nas 
duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 22 de agosto de 2005. – 
Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional.

LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

....................................................................................
Art. 90. O prazo previsto no caput do art. 84 deste 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias fica 
prorrogado até 31 de dezembro de 2007. (Incluído nela 
Emenda Constitucional nº 42 de 19-12-2003)

§ 1º Fica prorrogada, até a data referida no caput 
deste artigo, a vigência da Lei nº 9.311 de 24 de outu-
bro de 1996, e suas alterações. (Incluído nela Emenda 
Constitucional nº 42 de 19-12-2003)

§ 2º Até a data referida no caput deste artigo, a 
alíquota da contribuição de que trata o art. 84 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias será 
de trinta e oito centésimos por cento. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42 de 19-12-2003)
....................................................................................

LEI Nº 11.053 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004.

Dispõe sobre a tributação dos planos 
de benefícios de caráter previdenciário e dá 
outras providências.

....................................................................................
Art. 1º É facultada aos participantes que ingres-

sarem a partir de 1º de janeiro de 2005 em planos de 
benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas 
modalidades de contribuição definida ou contribuição 
variável, das entidades de previdência complementar 
e das sociedades seguradoras, a opção por regime 

de tributação no qual os valores pagos aos próprios 
participantes ou aos assistidos, a titulo de benefícios 
ou resgates de valores acumulados, sujeitam-se à in-
cidência de imposto de renda na fonte às seguintes 
alíquotas:

I – 35% (trinta e cinco por cento), para recursos 
com prazo de acumulação inferior ou igual a 2 (dois) 
anos;

II – 30% (trinta por cento), para recursos com 
prazo de acumulação superior a 2 (dois) anos e infe-
rior ou igual a 4 (quatro) anos;

III – 25% (vinte e cinco por cento), para recursos 
com prazo de acumulação superior a 4 (quatro) anos 
e inferior ou igual a 6 (seis) anos;

IV – 20% (vinte por cento), para recursos com 
prazo de acumulação superior a 6 (seis) anos e infe-
rior ou igual a 8 (oito) anos;

V – 15% (quinze por cento), para recursos com 
prazo de acumulação superior a 8 (oito) anos e inferior 
ou igual a 10 (dez) anos; e

VI – 10% (dez por cento), para recursos com pra-
zo de acumulação superior a 10 (dez) anos.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se:
I – aos quotistas que ingressarem em Fundo de 

Aposentadoria Programada Individual – FAPI a partir 
de 1º de janeiro de 2005; e

II – aos segurados que ingressarem a partir de 
1º de janeiro de 2005 em planos de seguro de vida 
com cláusula de cobertura por sobrevivência em rela-
ção aos rendimentos recebidos a qualquer titulo pelo 
beneficiário.

§ 2º O imposto de renda retido na fonte de que 
trata o caput deste artigo será definitivo.

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, prazo de 
acumulação é o tempo decorrido entre o aporte de re-
cursos no plano de benefícios mantido por entidade de 
previdência complementar, por sociedade seguradora 
ou em Fapi e o pagamento relativo ao resgate ou ao 
benefício, calculado na forma a ser disciplinada em 
ato conjunto da Secretaria da Receita Federal e do 
respectivo órgão fiscalizador das entidades de previ-
dência complementar, sociedades seguradoras e Fapi, 
considerando-se o tempo de permanência, a forma e 
o prazo de recebimento e os valores apodados.

§ 4º Nos casos de portabilidade de recursos e 
de transferência de participantes e respectivas reser-
vas entre planos de benefícios de que trata o caput 
deste artigo, o prazo de acumulação do participante 
que, no plano originário, tenha optado pelo regime de 
tributação previsto neste artigo será computado no 
plano receptor.

§ 5º As opções de que tratam o caput e o § 1º 
deste artigo serão exercidas pelos participantes e co-
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municadas pelas entidades de previdência complemen-
tar, sociedades seguradoras e pelos administradores 
de Fapi à Secretaria da Receita Federal na forma por 
ela disciplinada.

§ 6º As opções mencionadas no § 5º deste ar-
tigo deverão ser exercidas no momento do ingresso 
nos planos de benefícios operados por entidade de 
previdência complementar, por sociedade segurado-
ra ou em Fapi e serão irretratáveis, mesmo nas hipó-
teses de portabilidade de recursos e de transferência 
de participantes e respectivas reservas. (Vide Medida 
Provisória nº 255, de 2005)

Art. 2º É facultada aos participantes que ingressa-
rem até de 1º janeiro de 2005 em planos de benefícios 
de caráter previdenciário estruturados nas modalida-
des de contribuição definida ou contribuição variável, 
a opção pelo regime de tributação de que trata o art. 
1º desta lei.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se:
I – aos quotistas de Fundo de Aposentadoria 

Programada Individual – FAPI que ingressarem até 1º 
de janeiro de 2005; e

II – aos segurados que ingressarem até 1º de 
janeiro de 2005 em planos de seguro de vida com 
cláusula de cobertura por sobrevivência em relação 
aos rendimentos recebidos a qualquer título pelo be-
neficiário.

§ 2º A opção de que trata este artigo deverá ser 
formalizada pelo participante, segurado ou quotista 
à respectiva entidade de previdência complementar, 
sociedade seguradora ou ao administrador de Fapi, 
conforme o caso, até o dia 1º de julho de 2005. (Vide 
Medida Provisória nº 255, de 2005)

§ 3º Os prazos de acumulação mencionados nos in-
cisos I a VI do art. 1º desta lei serão contados a partir:

I – de 1º de janeiro de 2005, no caso de aportes de 
recursos realizados até 31 de dezembro de 2004; e

II – da data do aporte, no caso de aportes de re-
cursos realizados a partir de 1º de janeiro de 2005.

§ 4º Aplica-se às opções realizadas na forma des-
te artigo o disposto nos §§ 2º a 6º do art. 1º desta lei.

§ 5º Os valores pagos aos próprios participantes 
ou aos assistidos, a título de benefícios ou resgates de 
valores acumulados, antes da formalização da opção 
referida no § 2º deste artigo, sujeitam-se à incidência 
de imposto de renda com base na legislação vigente 
antes da edição desta lei.

Art. 3º A partir de 1º de janeiro de 2005, os res-
gates, parciais ou totais, de recursos acumulados re-
lativos a participantes dos planos mencionados no art. 
1º desta lei que não tenham efetuado a opção nele 
mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de 
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), 
como antecipação do devido na declaração de ajuste 
da pessoa física, calculado sobre:

I – os valores de resgate, no caso de planos de 
previdência, inclusive Fapi; e

II – os rendimentos, no caso de seguro de vida 
com cláusula de cobertura por sobrevivência.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica na hipótese de opção pelo regime de tributação 
previsto nos arts. 1º e 2º desta lei.

Art. 4º A partir de 1º de janeiro de 2005, a dedu-
ção das contribuições da pessoa jurídica para seguro 
de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência 
fica condicionada, cumulativamente:

I – ao limite de que trata o § 2º do art. 11 da Lei 
nº 9.532 de 10 de dezembro de 1997, com a redação 
dada pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004; e

II – a que o seguro seja oferecido indistintamente 
aos empregados e dirigentes.

Art. 5º A partir de 1º de janeiro de 2005, ficam 
dispensados a retenção na fonte e o pagamento em 
separado do imposto de renda sobre os rendimentos 
e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das 
provisões, reservas técnicas e fundos de planos de 
benefícios de entidade de previdência complementar, 
sociedade seguradora e Fapi, bem como de seguro de 
vida com cláusula de cobertura por sobrevivência.

Parágrafo único. (Vide Medida Provisória nº 255, 
de 2005)

Art. 6° Os fundos de investimento cuja cadeira 
de títulos tenha prazo médio igual ou inferior a 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias sujeitam-se à inci-
dência do imposto de renda na fonte, por ocasião do 
resgate, na forma do disposto neste artigo.

§ 1º A cadeira de títulos a que se refere o caput 
deste artigo é composta por títulos privados ou públicos 
federais, prefixados ou indexados à taxa de juros, a 
índices de preço ou à variação cambial, ou por opera-
ções compromissadas lastreadas nos referidos títulos 
públicos federais e por outros títulos e operações com 
características assemelhadas, nos termos a serem re-
gulamentados pelo Ministro de Estado da Fazenda.

§ 2º Os rendimentos referidos no art. 10 da Medi-
da Provisória nº 206, de 6 de agosto de 2004, quando 
auferidos em aplicações nos fundos de investimento 
referidos no caput deste artigo, sujeitam-se ao impos-
to sobre a renda na fonte, por ocasião do resgate, às 
seguintes alíquotas:

I – 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos 
por cento), em aplicações com prazo de até 6 (seis) 
meses;

II – 20% (vinte por cento), em aplicações com 
prazo acima de 6 (seis) meses.

§ 3º Em relação aos fundos de que trata o caput 
deste artigo, sobre os rendimentos tributados semes-
tralmente com base no art. 3º da Lei nº 10.892, de 13 
de julho de 2004, incidirá a alíquota de 20% (vinte por 
cento) e no resgate das quotas será aplicada alíquo-
ta complementar àquela prevista no inciso I do § 2° 
deste artigo, se o resgate ocorrer no prazo de até 6 
(seis) meses.

§ 4º No caso de aplicações existentes em 31 de 
dezembro de 2004, em relação aos rendimentos produ-

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL50     



34450 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

zidos em 2005, os prazos a que se referem os incisos 
I e II do § 2º deste artigo serão contados a partir:

I – de 1º de julho de 2004, no caso de aplicação 
efetuada até a data da publicação desta lei; e

II – da data da aplicação, no caso de aplicação 
efetuada após a data da publicação desta lei.

§ 5º É sujeito à tributação na forma deste artigo o 
fundo de investimento a que se refere o art. 1º da Medi-
da Provisória nº 206, de 2004, se ele tiver sua carteira 
constituída por títulos com prazo médio igual ou inferior 
a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§ 6º Não se aplica o disposto no § 5º deste artigo 
se, a cada ano-calendário, a cadeira do fundo de inves-
timento for constituída por títulos com prazo médio igual 
ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por 
até 3 (três) períodos e o total dos dias dos períodos for 
igual ou inferior a 45 (quarenta e cinco) dias.

§ 7º Na hipótese mencionada no § 5º deste artigo, 
o quotista terá seus rendimentos tributados na forma 
prevista no art. 10 da Medida Provisória nº 206, de 2004, 
até o dia imediatamente anterior ao da alteração de con-
dição, sujeitando-se os rendimentos auferidos a partir 
de então à tributação prevista no § 2º deste artigo.

§ 8º O disposto neste artigo não se aplica aos 
fundos e clubes de investimento em ação, aos quais 
se aplicam as disposições específicas da Medida Pro-
visória nº 206, de 2004.

§ 9º A Secretaria da Receita Federal regulamen-
tará a periodicidade e a metodologia de cálculo do 
prazo médio a que se refere este artigo.

Art. 7º São mantidas todas as demais regras que 
disciplinam a incidência do imposto de renda nas hipó-
teses dos fatos geradores previstos nesta lei, inclusive 
as relativas aos limites e às condições para as dedu-
ções da base de cálculo do imposto, das contribuições 
feitas por pessoa física ou jurídica, bem como a isen-
ção a que se refere o caput do art. 6º do Decreto-Lei 
nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro 
de 2005

Art. 9º São revogados, a partir de 1º de janeiro de 
2005, a Medida Provisória nº 2.222, de 4 de setembro 
de 2001, o art. 4º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 
2002, e a Lei nº 10.431, de 24 de abril de 2002.
....................................................................................

LEI Nº 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Institui a Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 
Direitos de Natureza Financeira – CPMF, e dá outras 
providências.
....................................................................................

Art. 8º A alíquota fica reduzida a zero:
I – nos lançamentos a débito em contas de depó-

sito de poupança, de depósito judicial e de depósito em 
consignação de pagamento de que tratam os parágrafos 
do art. 890 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 

introduzidos pelo art. 1º da Lei nº 8.951, de 13 de dezem-
bro de 1994, para crédito em conta corrente de depósito 
ou conta de poupança, dos mesmos titulares;

II – nos lançamentos relativos a movimentação 
de valores de conta corrente de depósito, para conta 
de idêntica natureza, dos mesmos titulares, exceto nos 
casos de lançamentos a crédito na hipótese de que 
trata o inciso II do art. 2º;

III – nos lançamentos em contas correntes de 
depósito das sociedades corretoras de títulos, valores 
mobiliários e câmbio, das sociedades distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, das sociedades de inves-
timento e fundos de investimento constituídos nos ter-
mos dos arts. 49 e 50 da Lei nº 4.728, de 14 de julho 
de 1965, das sociedades corretoras de mercadorias e 
dos serviços de liquidação, compensação e custódia 
vinculados às bolsas de valores, de mercadorias e de 
futuros, e das instituições financeiras não referidas no 
inciso IV do art. 2°, bem como das cooperativas de cré-
dito, desde que os respectivos valores sejam movimen-
tados em contas correntes de depósito especialmente 
abertas e exclusivamente utilizadas para as operações 
a que se refere o § 3º deste artigo; (Vide Lei nº 9.539, 
de 1997) e (Vide Lei nº 10.892, de 2004.)

IV – nos lançamentos efetuados pelos bancos 
comerciais, bancos múltiplos com cadeira comercial 
e caixas econômicas, relativos às operações a que se 
refere o § 3º deste artigo;

V – nos pagamentos de cheques, efetuados por 
instituição financeira, cujos valores não tenham sido 
creditados em nome do beneficiário nas contas refe-
ridas no inciso I do art. 2º;

VI – nos lançamentos relativos aos ajustes diá-
rios exigidos em mercados organizados de liquidação 
futura e específico das operações a que se refere o 
inciso V do art. 2º.

VII – nos lançamentos a débito em conta corrente 
de depósito para investimento, aberta e utilizada exclu-
sivamente para realização de aplicações financeiras de 
renda fixa e de renda variável, de qualquer natureza, 
inclusive em contas de depósito de poupança. (Inclu-
ído pela Lei nº 10.892, de 2004)

VIII – nos lançamentos a débito nas contas es-
peciais de depósito a vista tituladas pela população de 
baixa renda, com limites máximos de movimentação e 
outras condições definidas pelo Conselho Monetário 
Nacional – CMN e pelo Banco Central do Brasil. (In-
cluído pela Lei nº 11.110, de 2005)

IX – (Vide Medida Provisória nº 255, de 2005)
§ 1º O Banco Central do Brasil, no exercício de 

sua competência, expedirá normas para assegurar o 
cumprimento do disposto nos incisos I, II, VI e VII do 
caput deste artigo, objetivando, inclusive por meio de 
documentação específica, a identificação dos lança-
mentos previstos nos referidos incisos. (Redação dada 
pela Lei nº 10.892, de 2004)

§ 2º A aplicação da alíquota zero prevista nos 
incisos I, II e VI deste artigo fica condicionada ao cum-
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primento das normas que vierem a ser estabelecidas 
pelo Ministro de Estado da Fazenda.

§ 3º O disposto nos incisos III e IV deste artigo 
restringe-se a operações relacionadas em ato do Mi-
nistro de Estado da Fazenda, dentre as que constituam 
o objeto social das referidas entidades.

§ 4º O disposto nos incisos I e II deste artigo não 
se aplica a contas conjuntas de pessoas físicas, com 
mais de dois titulares, e a quais quer contas conjuntas 
de pessoas jurídicas.

§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda poderá 
estabelecer limite de valor do lançamento, para efeito 
de aplicação da alíquota zero, independentemente do 
fato gerador a que se refira.

§ 6º O disposto no inciso V deste artigo não se 
aplica a cheques que, emitidos por instituição finan-
ceira, tenham sido adquiridos em dinheiro.

§ 7º Para a realização de aplicações financeiras, é 
obrigatória a abertura de contas correntes de depósito 
para investimento, de que trata o inciso VII do caput 
deste artigo, pelas instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil. (Incluído pela Lei nº 10.892, de 2004)

§ 8º As aplicações financeiras serão efetivadas 
somente por meio de lançamentos a débito em contas 
correntes de depósito para investimento, de que trata 
o inciso VII do caput deste artigo. (Incluído pela Lei 
nº 10.892, de 2004)

§ 9º Ficam autorizadas a efetivação e a manu-
tenção de aplicações financeiras em contas de depó-
sito de poupança não integradas a contas correntes 
de depósito para investimento, de que trata o inciso 
VII do caput deste artigo, observadas as disposições 
estabelecidas na legislação e na regulamentação em 
vigor. (Incluído pela Lei nº 10.892, de 2004)

§ 10. Não integram as contas correntes de depósi-
to para investimento, de que trata o inciso VII do caput 
deste artigo: (Incluído pela Lei nº 10.892, de 2004)

I – as operações e os contratos de que tratam os 
incisos II e III do caput do art. 85 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias; (Incluído pela Lei 
nº 10.892, de 2004)

II – as contas de depósitos judiciais e de depósi-
tos em consignação em pagamento de que tratam os 
parágrafos do art. 890 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973; (Incluído pela Lei nº 10.892, de 2004)

III – as operações a que se refere o inciso V do 
caput do art. 2º desta lei, quando sujeitas a ajustes 
diários. (Incluído pela Lei nº 10.892, de 2004)

§ 11. O ingresso de recursos novos nas contas 
correntes de depósito para investimento será feito 
exclusivamente por meio de lançamento a débito em 
conta corrente de depósito do titular, por cheque de 
sua emissão, cruzado e intransferível, ou por outro 
instrumento de pagamento, observadas as normas 
expedidas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela 
Lei nº 10.892 de 2004)

§ 12. Os valores das retiradas de recursos das 
contas correntes de depósito para investimento, quando 
não destinados à realização de aplicações financeiras, 
serão pagos exclusivamente ao beneficiário por meio 
de crédito em sua conta corrente de depósito, de che-
que, cruzado e intransferível, ou de outro instrumento 
de pagamento, observadas as normas expedidas pelo 
Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 10.892, 
de 2004)

§ 13. Aplica-se o disposto no inciso II do caput 
deste artigo nos lançamentos relativos a movimenta-
ção de valores entre contas correntes de depósito para 
investimento, de que trata o inciso VII do caput deste 
artigo. (Incluído pela lei nº 10.892, de 2004)

§ 14. As operações a que se refere o inciso V do 
caput do art. 2º desta lei, quando não sujeitas a ajustes 
diários, integram as contas correntes de depósitos para 
investimentos. (Incluído pela Lei nº 10.892, de 2004)

§ 15. A partir de 1º de outubro de 2006, os valo-
res de resgate, liquidação, cessão ou repactuação das 
aplicações financeiras existentes em 30 de setembro 
de 2004, exceto em contas de depósito de poupança, 
poderão ser creditados diretamente ao beneficiário, 
em conta corrente de depósito para investimento, de 
que trata o inciso VII do caput deste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 10.892, de 2004)

§ 16. No caso de pessoas jurídicas, as contas 
correntes de depósito não poderão ser conjuntas. (In-
cluído pela Lei nº 10.892, de 2004)

§ 17. Em relação às operações referentes às con-
tas correntes de depósito para investimento ou em re-
lação à manutenção destas, as instituições financeiras, 
caso venham a estabelecer cobrança de tarifas, não 
poderão exigi-las em valor superior às fixadas para as 
demais operações de mesma natureza, observadas as 
normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. 
(Incluído pela Lei nº 10.892, de 2004)

Art. 9º É facultado ao Poder Executivo alterar a 
alíquota da contribuição, observado o limite máximo 
previsto no art. 7º.
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 256, DE 2005 

Abre crédito extraordinário, em fa-
vor dos Ministérios de Minas e Energia 
e dos Transportes, no valor global de 
R$425.950.734,00 (quatrocentos e vinte e 
cinco milhões, novecentos e cinqüenta mil, 
setecentos e trinta e quatro reais), para os 
fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

dos Ministérios de Minas e Energia e dos Trasnportes, 
no valor global de R$425.950.734,00 (quatrocentos e 
vinte e cinco milhões, novecentos e cinqüenta mil, se-
tecentos e trinta e quatro reais), para atender às pro-
gramações constantes do Anexo I desta lei.

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL52     



34452 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 

crédito de que trata o art. 1º desta lei decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no Balanço Pa-

trimonial da União do exercício de 2004, no valor de 

R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais); e

II – anulação parcial de dotações orçamentárias, no 
valor de R$403.950.734,00 (quatrocentos e três milhões, 
novecentos e cinqüenta mil, setecentos e trinta e quatro 
reais), conforme indicado no Anexo II desta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 256, DE 2005

Abre crédito extraordinário, em favor dos 
Ministérios de Minas e Energia e dos Trans-
portes, no valor global de R$425.950.734,00, 
para os fins que especifica.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 
167, da Constituição, adota a seguinte Medida Provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios de Minas e Energia e dos Transportes, no 
valor global de R$425.950.734,00 (quatrocentos e vinte 
e cinco milhões, novecentos e cinqüenta mil, setecentos 
e trinta e quatro reais), para atender às programações 
constantes do Anexo I desta Medida Provisória.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no balanço Pa-
trimonial da União do exercício de 2004, no valor de 
R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais); e

II – anulação parcial de dotações orçamentárias, 
no valor de R$403.905.834,00 (quatrocentos e três mi-
lhões, novecentos e cinqüenta mil, setecentos e trinta 
e quatro reais), conforme indicado no Anexo II desta 
Medida Provisória.

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

Brasília, 21 de julho de 2005; 184º da Independên-
cia e 117º da República. – Luiz Inácio Lula da Silva.
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MENSAGEM Nº 455, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória nº 256, de 21 de julho de 2005, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios de 
Minas e Energia e dos Transportes, no valor global de 
R$425.950.734,00, para os fins que especifica”.

Brasília, 21 de julho de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

EM nº 00115/2005/MP

Brasília, 24 de junho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 

proposta de medida provisória que abre crédito extra-
ordinário, no valor global de R$425.950.734,00 (quatro-
centos e vinte e cinco milhões, novecentos e cinqüenta 
mil, setecentos e trinta e quatro reais), em favor dos 
Ministérios de Minas e Energia e dos Transportes.

2. A solicitação apresenta a seguinte configuração:
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3. O atendimento ao crédito do MME permitirá à 
Agência Nacional do Petróleo      – ANP a realização de 
estudos geológicos e geofísicos destinados ao conhe-
cimento dos potenciais de produção de combustíveis 
fósseis no território brasileiro. De acordo com a Lei nº 

9.478, de 6 de agosto de 1997, que institui a Política 
Energética Nacional, é competência da Agência Nacio-
nal do Petróleo a promoção de estudos geológicos e 
geofísicos para a avaliação do potencial produtivo em 
áreas terrestres e a descoberta de novas reservas de 
combustíveis fósseis no País, com vistas à expansão 
da produção de petróleo e gás natural, assim como 
ao atingimento e manutenção da auto-suficiência na 
produção nacional desses recursos.

4. Os estudos destinam-se, também, à redução 
do risco ambiental da exploração, ao aumento da atra-
tividade e da própria atividade exploratória, à desco-
berta de novas áreas para ofertas em licitações, ao 
desenvolvimento e utilização de novas tecnologias de 
análise e ao incentivo à indústria nacional. A inclusão 
de áreas em licitações depende, portanto, da existên-
cia de dados que permitam ao governo brasileiro e 
aos potenciais concessionários avaliar o potencial das 
áreas oferecidas. Hoje, estima-se que apenas 7% da 
área sedimentar brasileira possua dados suficientes 
para essas avaliações.

5. As Rodadas de Licitações que vêm sendo 
realizadas anualmente visam à concessão de blocos 
para a realização das atividades de exploração, desen-
volvimento e produção (nesta seqüência) de petróleo 
e gás natural. Os concessionários inicialmente fazem 
prospecção por um período que varia de 2 a 8 anos, 
sendo que os prazos mais curtos correspondem a áre-
as maduras, com perspectiva de reservas modestas, 
e os prazos mais longos correspondem às áreas com 
maior potencial de conter reservas expressivas. Apenas 
quando a prospecção é bem sucedida e ocorre uma 
descoberta, inicia-se o processo de avaliação (determi-
nação das reservas e sua comercialidade), desenvolvi-
mento (investimento na infra-estrutura para produção) 
e produção (extração das reservas do subsolo).

6. Estudos elaborados pela ANP apontam que ao 
final de 2004 a relação reserva/produção de petróleo 
no Brasil atingiu 21 anos. A curva empírica de produ-
ção dessas reservas, no entanto, aponta que o nível de 
produção somente poderá ser suficiente para garantir a 
auto-suficiência até algum momento entre 2008 e 2009, 
após o que a produção cairá continuamente por um 
período de mais de 30 anos, gerando uma crescente 
dependência de abastecimento externo.

7. Espera-se que as reservas que serão potencial-
mente agregadas nos blocos já concedidos nas rodadas 
passadas de licitações consigam prolongar a auto-su-

ficiência até 2015. A manutenção da auto-suficiência 
após essa data depende do sucesso exploratório em 
blocos a serem concedidos nas próximas rodadas de 
licitações, previstas a partir de 2006. Sem a oferta de 
blocos atrativos, o que depende dos estudos e serviços 
de geologia e geofísica a serem contratados pela ANP 
no atual exercício, a possibilidade de manutenção da 
auto-suficiência será, no mínimo, questionável.

8. Cabe ressaltar que a interrupção da agregação 
contínua de novas reservas resultará na descontinui-
dade das atividades do setor e, por conseqüência, em 
um substacial custo para a sociedade, como elevação 
dos custos nos investimentos, interrupção da auto-su-
ficiência, perda de empregos e arrecadação. Ademais, 
como o Brasil está situado em um nível de produção 
semelhante à sua demanda interna, a manutenção 
desta situação exige tão somente o crescimento da 
produção ao mesmo nível do crescimento da deman-
da. Uma perda temporária da auto-suficiência, ainda 
que por poucos anos, demandará um crescimento 
das reservas e da produção em taxas maiores que 
as taxas de crescimento da demanda, o que se toma 
continuamente mais desafiador à medida que a base 
de cálculo, entenda-se o nível de produção, torna-se 
mais elevado.

9. Dessa forma, tendo em vista o longo prazo 
compreendido entre o início desses estudos e a efetiva 
prospecção desses combustíveis fósseis, ressalta-se 
a urgência do início imediato de tais estudos, a fim de 
evitar o comprometimento da capacidade de reposição 
das reservas hoje conhecidas e a interrupção das ati-
vidades exploratórias num futuro próximo.

10. A suplementação extraordinária em favor do 
Ministério dos Transportes permitirá: à Valec a cons-
trução do Trecho Aguiarnópolis – Babaçulândia per-
tencente à Ferrovia Norte-Sul, que visa à substituição 
do trecho em operação por conta do alagamento imi-
nente decorrente do início da construção da Usina 
Hidrelétrica de Estreito e respectiva barragem, no rio 
Tocantins; e, ao DNIT, a conservação de rodovias não 
pavimentadas nas BR-230/AM/PA, BR-163/PA e BR-
174/MT, assim como a realização de obras rodoviárias 
urgentes, que demandam uma atuação imediata do 
Governo Federal em decorrência das condições climá-
ticas desfavoráveis que vieram a agravar a situação de 
trechos rodoviários nas BR050/MG, BR-381/MG/SP, 
BR-116/SP/PR e BR-116/CE, corredores estratégicos 
de transportes do Brasil.

11. Quanto ao Trecho Aguiarnópolis –Babaçu-
lândia da Ferrovia Norte-Sul, a construção da Usina 
Hidrelétrica de Estreito e respectiva barragem iniciada 
neste ano provocará a elevação do nível das águas do 
rio Tocantins. A ferrovia, que margeia o rio e atravessa 
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inevitavelmente alguns segmentos que serão alagados, 
deve ter, necessariamente, os seus aterros concluídos 
e protegidos antes da elevação do nível das águas, sob 
pena de serem necessárias mudanças significativas do 
traçado, perdendo-se completamente os investimentos 
já realizados no projeto, na obra e nos licenciamentos 
ambientais que, neste caso, deverão ser refeitos, o que 
poderá resultar em atrasos significativos.

12. O início da elevação do nível das águas está 
previsto para meados de 2006, fato esse que enseja 
que sejam feitas, com urgência, serviços de proteção 
dos aterros nos trechos já executados, Aguiarnópolis 
– Darcinópolis em Tocantins, e o início das obras e ser-
viços de infra-estrutura, drenagem, obras de arte espe-
ciais e terraplenagem dos trechos a serem construídos 
no mesmo Estado, Darcinópolis – Babaçulândia, com 
o fito de evitar embaraços e altíssimos custos, ligados 
às dificuldades inerentes a obras executadas dentro 
d’água. A utilização de tecnologias mais onerosas e 
as maiores distâncias de transporte de materiais resul-
tarão – entre outros complicadores – em substancial 
aumento nos custos de construção, e trará grandes 
prejuízos ao erário público.

13. A expansão da fronteira agrícola brasileira e 
o desenvolvimento sócio-econômico acelerado da por-
ção interior brasileiro vêm aumentando a demanda por 
transporte, seja para fins de escoamento da safra, seja 
para atendimento emergencial às necessidades sociais. 
Tal cenário traz a obrigação de dar condições de uso 
à rede rodoviária nas regiões Norte e Centro-Oeste, 
sob pena de inviabilizar pólos produtivos e provocar 
isolamento de populações, daí decorrendo a urgência 
em destinar recursos às rodovias não-pavimentadas 
BR-230/AM/PA, BR-163/PA e BR-174/MT, eixos de li-
gação rodoviária que cumprem imprescindível papel 
de integração nacional. O programa de intervenções 
nessas rodovias sem pavimento, com obras corretivas, 
possibilita com poucos recursos dar boas condições 
a trechos hoje praticamente intransitáveis, que trazem 
elevado risco de morte a usuários e aumento dos cus-
tos de transporte.

14. A BR-050/MG liga as cidades de Uberaba e 
Uberlândia, formando um importante pólo agrícola e 
industrial que requer a criação de um corredor de trans-
porte adequado para o fluxo de cargas na região com 
destino a São Paulo, Minas Gerais e Goiás, e interliga 
importantes rodovias e ferrovias para fins de exporta-
ção. O descompasso existente entre a importância da 
BR-050 e a infra-estrutura atualmente instalada, em 
péssimo estado de conservação e com evidentes si-
nais de saturação para comportar o atendimento do 
tráfego, torna imperiosa a tomada de providências no 
sentido de avançar na conclusão das obras de ade-

quação dessa rodovia, complementando os recursos 
existentes para a duplicação de trechos e restauração 
da pista atual.

15. A BR-381/MG/SP, intitulada rodovia Femão 
Dias, faz a ligação rodoviária entre Belo Horizonte e 
São Paulo, integrando o corredor rodoviário do Mer-
cosul, que conecta os principais centros produtores e 
consumidores brasileiros aos vizinhos sul-americanos. 
A Lei Orçamentária vigente não designou os recursos 
necessários para atender à conclusão dessa rodovia, 
por ter sido elaborado no pressuposto de que seriam 
suficientes os valores aprovados em 2004 e pela ex-
pectativa de que poderiam ser transferidas à futura 
concessionária obras remanescentes que viessem a 
ser necessárias. De forma distinta do que se imagina-
va, as suplementações orçamentárias do ano de 2004 
para a obra vieram a ser aprovadas com retardo, ge-
rando reflexos sobre a utilização dos recursos da forma 
mais adequada. Por outro lado, não houve anuência 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
financiador do empreendimento, quanto à possibilidade 
de que parte dos serviços complementares não reali-
zados pudessem ser executados sob responsabilidade 
da concessionária.

16. Ante à imprevisibilidade desses fatos, age, 
portanto, a destinação de valores para que a rodovia 
possa operar em pista dupla em todo o segmento da 
BR-381, nos estados de Minas Gerais e São Paulo, 
garantindo a elevação dos níveis de serviço, conforto 
e segurança para os usuários, e evitando a degrada-
ção ambiental resultante de obras inacabadas. Con-
comitante a essa providência, faz-se indispensável a 
imediata troca do grupo de natureza de despesa as-
sociado às dotações consignadas para esse projeto 
no Orçamento da União para 2005, uma vez que os 
valores aprovados pelo Congresso Nacional foram 
destinados para despesas correntes quando a sua 
efetiva destinação está vinculada a investimentos para 
a execução de serviços.

17. A BR-116/SP/PR, ligação entre São Paulo e 
Curitiba, denominada Régis Bittencourt, forma o cor-
redor rodoviário do Mercosul e se constitui no princi-
pal eixo de conexão entre o Sudeste e o Sul do Brasil. 
No trecho paulista, que totaliza 270km, restam libe-
rar ao tráfego 21km, atualmente em execução, além 
de duplicar um trecho de 30km, na Serra do Cafezal 
que, diferentemente da Fernão Dias, foi incluído nas 
obrigações da futura concessionária mediante acordo 
com as entidades financiadoras da obra, quando da 
negociação do empréstimo. Também nessa rodovia, 
os recursos orçamentários aprovados em 2004 não 
foram suficientes para garantir a sua conclusão, e os 
consignados em 2005 não contemplam as necessida-
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des para o término do tramo de responsabilidade do 
poder público federal. Prioritariamente, por questões de 
segurança, há necessidade de recursos para acelerar 
a conclusão das obras de adequação da rodovia, que 
compreendem basicamente duplicação, restauração 
de trechos degradados, estabilização de encostas e 
encabeçamento de pontes e viadutos.

18. Por serem tanto a Fernão Dias quanto a Ré-
gis Bittencourt empreendimentos que contam com 
recursos de empréstimo do Governo brasileiro junto 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
nas recentes tratativas com essa Instituição, ficou 
evidenciada a necessidade de que o Brasil cumpra 
com as obrigações contraídas nos termos do acordo 
de empréstimo, fundamentalmente no que se refere à 
conclusão das duas rodovias e concessão de sua ope-
ração à iniciativa privada. Essa posição está consubs-
tanciada nos relatórios das missões especiais do BID 
que estiveram no País para acompanhar o programa 
no qual estão inseridas.

19. No que tange à outorga, o Governo brasilei-
ro avança celeremente no processo de concessão da 
BR-381/MG/SP e da BR 116/SP/PR, o que torna ainda 
mais urgente a conclusão das obras e cumprimento 
dos compromissos pactuados com o banco, uma vez 
que, em se efetivando a transferência da operação 
da malha à iniciativa privada, seria descabido deixar 
em aberto a responsabilidade pública de conclusão 
de obras complementares relacionadas a esses tre-
chos, vinculadas a contratos internacionais. Ademais, 
o cumprimento dessas exigências, por meio de firmes 
demonstrações, é condicionante para que a agência 
de desenvolvimento prossiga participando em outros 
importantes financiamentos de obras, como a BR-101, 
que liga Florianópolis/SC a Osório/RS.

20. A BR-116/CE, no trecho entre Fortaleza e 
Pacajus, conecta a capital cearense ao Nordeste e à 
porção sul do País. Atualmente, o corredor rodoviário 
opera, em boa parte, em pista simples, totalmente 
deteriorada e não adequada ao atendimento da de-
manda, que atravessa uma área industrializada com 
elevado tráfego de veículos, cerca de 10.000 por dia. 
A solução técnica para o problema é a adequação da 
rodovia, com duplicação e construção de novas pistas 
em substituição à existente. As obras se arrastam por 
quase dez anos, e a morosidade na execução ocasiona 
aumento de custos e de passivos ambientais, ao lado 
dos problemas relacionados à convivência do tráfego 
em região metropolitana. Apesar de contar com recursos 
no Orçamento de 2005, os valores alocados necessi-
tam de complementação de forma a garantir velocida-
de na conclusão da obra, compatível com a urgência 
de solucionar o problema de circulação viária, uma 
vez que o trecho rodoviário notoriamente encontra-se 
com sua vida útil esgotada. Dessa forma, será possível 

equacionar uma questão crucial para a população da 
Grande Fortaleza, um dos maiores pólos turísticos e 
econômicos do Nordeste, e atender satisfatoriamente 
à forte demanda de cargas e passageiros.

21. A presente solicitação será atendida com re-
cursos provenientes superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial da União de 2004 e de anulação 
parcial de dotações orçamentárias e está em confor-
midade com o disposto no art. 62, combinado com o 
§ 3º do art. 167, da Constituição.

22. Ressalto, ainda, que, segundo o Ministério 
dos Transportes, as programações objeto de anulação 
não sofrerão prejuízos nas suas execuções, uma vez 
que os cancelamentos foram decididos com base em 
projeções de suas possibilidades de dispêndio até o 
final do exercício.

23. É importante destacar que a presente proposta 
de abertura de crédito extraordinário envolve a troca 
concomitante de fontes de recursos, dado que:

a) parte dos recursos alocados nas programações 
canceladas não é passível de utilização na programa-
ção suplementada, em face de sua vinculação; e

b) parte da programação suplementada será 
viabilizada com recursos provenientes de operações 
de crédito externas.

24. Nessas condições, e tendo em vista a urgência 
e relevância da matéria, submeto à consideração de 
Vossa Excelência a anexa proposta de medida provi-
sória. – Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

Of. nº 495/05/PS – GSE

Brasília, 6 de outubro de 2005

Assunto: encaminha MPV para apreciação.

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida a consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 256, de 2005, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 5-10-05, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
de Minas e Energia e dos Transportes, no valor glo-
bal de R$425.950.734,00 (quatrocentos e vinte e cin-
co milhões, novecentos e cinqüenta mil, setecentos 
e trinta e quatro reais), para os fins que especifica”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

2. Comunico ainda que foram rejeitadas as Emen-
das de nos 20 e 31, com parecer favorável, e as Emen-
das de nos 1 a 8, 14, 17, 18, 25 a 30 e 32 a 35, com 
parecer contrário. As Emendas de nos 9 a 13, 15, 16, 
19 e 21 a 24 não foram submetidas a voto, quanto ao 
mérito, nos termos do § 6º do art. 189 do RICD.

3. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida medida provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA

Adequação Orçamentária da MP nº 256/05

Brasília, 4 de agosto de 2005

Assunto: Subsídios para análise da adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisória nº 256, de 
21 de julho de 2005, que “abre crédito extraordinário, 
em favor dos Ministérios de Minas e Energia e dos 
Transportes, no valor global de R$ 425.950.734,00, 
para os fins que especifica”.
Interessada: Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

1 – Introdução

Com base no art. 62, combinado com § 3º do art. 
167, da Constituição Federal, o Presidente da República 
adotou e submete ao Congresso Nacional, a Medida 
Provisória nº 256, de 21 de julho de 2005, acompa-
nhada da Exposição de Motivos nº 115/2005/MP, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

De acordo com essa exposição de motivos, a 
aprovação da medida provisória “permitirá à Agência 
Nacional do Petróleo – ANP a realização de estudos 
geológicos e geofísicos destinados ao conhecimento 
dos potenciais de produção de combustíveis fósseis 
no território brasileiro”: Tais estudos destinam-se à 
redução do risco ambiental de exploração de com-
bustíveis fósseis no País, ao aumento da atratividade 
e da própria atividade exploratória, à descoberta de 
novas áreas para ofertas em licitações, ao desenvol-
vimento e utilização de novas tecnologias de análise 
e ao incentivo à indústria nacional. Esses estudos são 
necessários para a geração de informações sobre o 
potencial de áreas de exploração, as quais servirão 
de base para a sua avaliação e oferta em processo 
licitatório. Considerando-se que o prazo entre o início 
de estudos dessa natureza e a efetiva prospecção de 
combustíveis fósseis costuma ser longo e, ainda, que 
as atuais reservas de combustíveis só permitem a auto-
suficiência no abastecimento do país até, no máximo, 
2015, há necessidade de se promover esses estudos 
quase que continuamente, o que denota a urgência da 
retomada dessas atividades o mais breve possível.

Ainda de acordo com a EM, a parcela da suple-
mentação em favor do Ministério dos Transportes ob-
jetiva: a construção do trecho ferroviário Aguiarnópolis-
Babaçulândia, da Ferrovia Norte-Sul, pela Valec, no 
intuito de substituir o trecho atualmente em operação 

em virtude do alagamento iminente decorrente do iní-
cio da construção da Usina Hidrelétrica de Estreito e 
respectiva barragem, no rio Tocantins; a conservação 
de rodovias não pavimentadas nas BR-230/AM/PA, 
BR-163/PA e BR-174/MT, além da realização de obras 
rodoviárias urgentes, que demandam uma ação ime-
diata do governo em decorrência das condições climá-
ticas desfavoráveis que vierem a agravar a situação de 
trechos rodoviários nas BR-050/MG, BR-381/MG/SP, 
BR-116/SP/PR e BR-116/CE. Diversos fatores, nesse 
caso, justificam a urgência e a relevância do pleito, 
como o estado precário de algumas rodovias e o ris-
co de deterioração, ou encarecimento de obras para 
preservação, relativo a trechos da Ferrovia Norte-Sul 
por alagamento, o qual não pode ser adiado.

Informa, por último, que o crédito extraordinário 
de que trata a medida provisória em exame será aten-
dido com recursos de superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial da União de 2004 e de anulação 
parcial de dotações orçamentárias, estando em con-
formidade com o disposto no art. 62, combinado com 
o § 3º do art. 167, da Constituição.

2 – Exame da Medida Provisória

A Resolução nº 1, de 2002—CN, que regula o pro-
cesso legislativo de apreciação de medidas provisórias, 
determina, no art. 19, que o órgão de consultoria e as-
sessoramento orçamentário da Casa a que pertencer 
o relator da matéria deverá elaborar nota técnica com 
subsídios acerca da adequação orçamentária e finan-
ceira da medida provisória, a ser encaminhada aos re-
latores e demais membros da Comissão Mista, no prazo 
de cinco dias, contados da respectiva publicação.

A nota técnica deve atender ao disposto no art. 59, 
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, que prescreve a 
abrangência do exame de compatibilidade e adequação 
orçamentária e financeira que deve ser procedido pela 
comissão mista: “análise da repercussão sobre a receita 
ou a despesa pública da União e da implicação quanto 
ao atendimento das normas orçamentá rias e financeiras 
vigentes, em especial a conformidade com a Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de 
diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.

Cabe alertar que a Constituição Federal, em seu art. 
62, § 1º, d, veda a edição de medidas provisórias sobre 
matérias relativas aos planos plurianuais, às diretrizes 
orçamentárias, aos orçamentos e aos créditos adicio-
nais, ressalvada a abertura de crédito extraordinário para 
«atender a despesas imprevisíveis e urgentes, tais como 
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as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 
públicaÇ conforme o previsto no art. 167, § 3º.

A medida provisória aqui tratada propõe a aber-
tura de crédito extraordinário, no valor global de 
R$425.950.734,00, com as seguintes características:

Assim, quanto à adequação orçamentária e fi-
nanceira propriamente dita, cabe destacar não haver 
correspondência entre os valores trazidos a cancela-
mento e os levados à suplementação, quando se olha 
o crédito pela de suas fontes. Não obstante haja a cor-
respondência entre o valor total de cancelamento e o 
de suplementação, não há correspondência interna por 
fonte. Tomemos como exemplo o caso da fonte 111, na 
qual se verificam cancelamentos de R$50.335.734,00 
e suplementações de R$55.835.734,00. A que atribuir 
essa diferença? A mesma coisa ocorre com as fontes 
342, 311 e 148, sendo que, nesses casos, as diferenças 
ascendem à casa das dezenas de milhões de reais.

Na exposição de motivos, talvez a propósito des-
sas evidentes diferenças, fala-se em “troca de fontes”. 
Porém, não se pode atribuir tamanhas discrepâncias 
a esse expediente, pois a troca de fontes implica in-
tercambiar uma fonte por outra, respeitando-se-lhes, 
fundamentalmente, a correspondência entre os valores. 
Tanto é assim, que a vigente Lei de Diretrizes Orça-
mentárias faculta a modificação das fontes de recursos, 
mediante troca, pela via do ato administrativo.

Outro aspecto a considerar diz respeito à higidez 
em face dos resultados fiscais. O crédito implica cres-
cimento das despesas primárias discricionárias, clas-

sificadas sob o código RP2, em exatos R$22 milhões. 
Essa diferença, do ponto de vista da meta de resultado 
primário, não pode ser suprida por superávit financeiro 
apurado no balanço patrimonial referente ao exercício 
de 2004. E que este superávit é formado por receitas 
que, arrecadadas e recolhidas ao caixa do Tesouro Na-
cional, já compuseram os resultados fiscais do próprio 
exercício de 2004. Não podem, portanto, compor o re-
sultado fiscal de um segundo exercício (2005).

3 – Conclusão

O crédito extraordinário de que trata a Provisória 
nº 256, de 21 de julho de 2005, será viabilizado com 
recursos de superávit financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial da União de 2004 e de anulação parcial 
de dotações orçamentárias.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a 
medida provisória em apreço não se encontra ade-
quada. Há problemas associados à aritmética do cré-
dito orçamentário, pois não há correspondência entre 
cancelamentos e suplementações por fontes, assim 
como se verifica diminuição do resultado primário de 
2005 por exatos R$ 22 milhões.

São esses os subsídios que nos parecem rele-
vantes para a apreciação da Comissão Mista quanto 
à adequação orçamentária e financeira da referida 
medida provisória. – Paulo Roberto Alonso Viegas,. 
Consultor de Orçamentos.
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA  
DO CONGRESSO NACIONAL Nº  33, DE 2005

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cum-
prindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 01 
de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 
256, de 21 de julho de 2005, que “abre crédito extraordi-
nário, em favor dos Ministérios  de Minas e  Energia e dos 
Transportes, no valor global de R$425.950.734,00, para 
os fins que especifica”, terá sua vigência prorrogada pelo 
período de sessenta dias, a partir de 20 de setembro de 
2005, tendo em vista que sua votação não foi encerrada 
nas duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 12 de setembro de 2005. 
– Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 257, DE 2005

Abre crédito extraordinário, em favor dos 
Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da 
Integração Nacional e de Encargos Financeiros 

da União, no valor global de R$1.214.000.000,00 
(um bilhão, duzentos e quatorze milhões de 
reais), para os fins que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor 

dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Inte-
gração Nacional e de Encargos Financeiros da União, 
no valor global de R$1.214.000.000,00 (um bilhão, du-
zentos e quatorze milhões de reais) para atender às 
programações constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º desta Lei decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no Balanço Pa-
trimonial da União do exercício de 2004, no valor de 
R$360.000.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mi-
lhões e sessenta e quatro milhões de reais), conforme 
indicado no Anexo II desta Lei; e 

III – ingresso de operação de crédito decorrente 
do lançamento de Títulos da Dívida Agrária – TDA, no 
valor de R$490.000.000,00 (quatrocentos e noventa 
milhões de reais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 257, DE 2005

Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios do Desenvolvimento Agrá-
rio e da Integração Nacional, e de Encar-
gos Financeiros da União, no valor global 
de R$1.214.000.000,00, para os fins que 
especifica.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com § 3º do art. 
167, da Constituição, adota a seguinte medida provi-
sória, com força de lei:

Art 1º Fica aberto crédito extraordinário, em fa-
vor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da 
Integração Nacional e de Encargos Financeiros da 
União, no valor global de R$1.214.000.000,00 (um 
bilhão duzentos, e quatorze milhões de reais), para 
atender às programações constantes do Anexo I desta 
medida provisória.

Art 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata art 1º decorrem de:

I – superávit financeiro apurado no Balanço Pa-
trimonial da União do exercício de 2004, no valor de 
R$360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de 
reais);

II – Anulação parcial de dotações orçamentárias, 
no valor de R$364.000.000,00 (trezentos e sessenta e 
quatro milhões de reais), conforme indicado no Anexo 
II desta medida provisória; e

III – Ingresso de operação de crédito decorrente 
do lançamento de Títulos da Dívida Agrária – TDA, no 
valor de R$490.000,000,00 (quatrocentos e noventa 
milhões reais).

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

Brasília, 21 de julho de 2005; 184º da independên-
cia 117º da República. – Luiz Inácio Lula da Silva.
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MENSAGEM N° 456, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória n° 257, de 21 de julho de 2005. que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacio-
nal, e de Encargos Financeiros da União, no valor de 
R$1.214.000.000,00, para os fins que especifica”.

Brasília, 21 de julho de 2005. – Luiz Inácio. Lula 
da Silva.

EM n° 00140/2005/MP

Brasília, 20 de julho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar 
proposta de Medida Provisória que abre crédito extra-
ordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento 
Agrário e da Integração Nacional, e de Encargos Finan-
ceiros da União, no valor global de R$1.214.000.000,00 
(um bilhão, duzentos e quatorze milhões de reais), 
conforme detalhado a seguir:

2. No âmbito do Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário, o crédito visa a promover a obtenção de 
imóveis rurais para reforma agrária a fim de garantir a 
paz no campo e cumprir a meta anual de novos assen-
tados estabelecida no II Plano Nacional de Reforma 
Agrária – PNRA.

3. A suplementação em favor do MDA visa asse-
gurar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA a continuidade na implantação de 
assentamentos rurais, uma vez que os custos médios 
de R$570,00 por hectare aprovados na Lei n° 11.100, 
de 25 de janeiro de 2005 – LOA/2005, não refletem a 
realidade da média nacional do preço das terras em 
desapropriação, que atualmente encontra-se no pata-
mar de R$1.190,00 por hectare.

4. Considerado o novo custo médio por hectare 
e o tamanho médio das parcelas de terra (16,2 hecta-
res) destinadas a cada família, a dotação orçamentária 
constante da LOA 2005, cujo valor é de R$754,8 mi-
lhões, é insuficiente para atender à meta proposta no 
Segundo Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA. 
Os recursos adicionais permitirão adquirir terra para 
atender a cerca de mais 36,2 mil famílias, permitindo 

atingir o patamar das metas de obtenção de terras 
prevista no II PNRA.

5. O II PNRA prevê o assentamento de 115 mil 
famílias/ano. A busca dessa meta vai ao encontro dos 
anseios dos movimentos sociais, que vislumbram a po-
sição clara de atuação do Governo. Tradicionalmente, 
o rito processual na desapropriação de terras para fins 
de reforma agrária é demorado. Porém, a posição forte 
do Governo nesse sentido tem dinamizado o seu ritmo. 
Foram deflagradas vistorias em inúmeras áreas, o que 
elevou a lista de imóveis passíveis de desapropriação. 
Os processos judiciais foram agilizados e diversas pro-
priedades já estão periciadas e prontas para terem os 
decretos de desapropriação publicados. Ocorre que a 
desapropriação somente pode ser decretada median-
te a justa e prévia indenização, conforme determina 
a Constituição. Todavia, cerca de 80% dos recursos 
orçamentários destinados a esse fim já haviam sido 
empenhados até a data de 18 de julho deste exercí-
cio. Caso não haja recursos para o pronto empenho e 
pagamento das indenizações, todo esse esforço que 
foi desencadeado no sentido de ampliar a meta de as-
sentamento e antecipar os prazos processuais pode 
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vir a não surtir o efeito esperado para a obtenção da 
meta estabelecida no II PNRA.

6. Quanto ao Ministério da Integração Nacional, 
o crédito tem por finalidade viabilizar o atendimento às 
populações vítimas das estiagens prolongadas ocor-
ridas nas regiões Sul e Nordeste e das inundações 
registradas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 
Nordeste, mediante a utilização de canos-pipa, recu-
peração da infra-estrutura afetada pelas inundações e 
a concessão do Auxílio Emergencial Financeiro.

7. O referido Auxílio, instituído pela Lei n° 10.954, 
de 29 de setembro de 2004, destina-se ao socorro e 
à assistência às famílias com renda mensal média de 
até dois salários mínimos, atingidas por desastres, 
nos municípios em estado de calamidade pública ou 
situação de emergência, reconhecidos pelo Governo 
Federal, por intermédio de portaria do Ministro de Es-
tado da Integração Nacional.

8. Segundo o Órgão, os recursos do Auxílio Emer-
gencial serão liberados de acordo com os critérios e 
procedimentos para a concessão do benefício, cujo va-
lor não poderá exceder R$300,00 por família, a serem 
fixados pelo Comitê Gestor Interministerial responsável, 
coordenado pelo Ministério da Integração Nacional.

9. Cabe ressaltar que as famílias a serem bene-
ficiadas pelo auxílio não são abrangidas por financia-
mentos no âmbito do Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar – PRONAF, portanto, 
não contam com as vantagens do sistema de seguro 
da agricultura familiar.

10. Destaca-se, ainda, que iniciativas municipais 
e estaduais têm buscado amenizar as conseqüências 
dos desastres. No entanto, devido à sua extensão, tal 
atendimento não tem sido suficiente, tornando neces-
sário o aporte de recursos do Governo Federal.

11. No que tange a Encargos Financeiros da 
União, o crédito visa a atender despesas imprevisí-
veis e urgentes no âmbito do Programa de Garantia 
da Atividade Agropecuária – PROAGRO, decorrentes 
da estiagem ocorrida em todos os estados da região 
Sul do Brasil a partir do final de 2004, ampliando subs-
tancialmente o número de ocorrências de perdas pelos 
agricultores amparados pelo “Proagro Mais”.

12. Vale ressaltar que o “Proagro Mais”, criado pela 
Resolução do Banco Central do Brasil n° 3.234, de 31 
de agosto de 2004, destina-se aos pequenos produtores 
vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF, garantindo, além da co-
bertura do financiamento contratado, parte da sua renda 
estimada em caso de ocorrência de sinistro.

13. Dessa forma, tais matérias caracterizam urgên-
cia e relevância devido à necessidade de atuação imediata 
e incisiva do Governo Federal, em questões voltadas:

a) ao provimento dos meios essenciais à manu-
tenção da paz no campo, diante do quase esgotamento 
dos recursos existentes e da falta de tempo hábil para 
aprovar uma possível suplementação orçamentária por 
meio de projeto de lei, assegurando a rapidez nas de-

sapropriações com vistas ao cumprimento das metas 
de famílias assentadas neste exercício;

b) à minimização das graves conseqüências oriun-
das de desastres, como a frustração da safra 2004/2005 
dos agricultores familiares atingidos, a carência de alimen-
tos, o esgotamento das reservas hídricas e a dizimação 
de rebanhos, no caso das estiagens, e a destruição de 
casas estradas, pontes, barragens, escolas e outras edi-
ficações e os riscos à saúde e à segurança advindos da 
situação, no que diz respeito às inundações; e

c) ao pagamento dos financiamentos agrícolas 
anteriormente contratados, e ainda pendentes, uma vez 
que a seca na região Sul do Brasil gerou impactos de 
ordem social e econômica sobre os agricultores atingi-
dos e suas respectivas famílias e poderá comprometer 
o plantio para a safra que está se iniciando.

14. O presente crédito será viabilizado com re-
cursos provenientes de superávit financeiro apurado 
no Balanço Patrimonial da União de 2004, de anula-
ção parcial de dotações orçamentárias e de ingresso 
de operação de crédito decorrente do lançamento de 
Títulos da Dívida Agrária – TDA, e está em conformi-
dade com o disposto no art. 62, combinado com o § 
3° do art. 167, da Constituição.

15. De acordo com o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário – MDA, as anulações não inviabilizarão 
o atendimento de sua programação, uma vez que foram 
decididas em função de sua capacidade de execução.

16. Nessas condições, e tendo em vista a urgên-
cia e relevância da matéria, submeto à consideração 
de Vossa Excelência a anexa proposta de medida 
provisória.

Respeitosamente,

OF. nº 496/05/PS-GSE

Brasília, 6 de outubro de 2005 

Assunto: encaminha MPV para apreciação 

Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 257, de 2005, do Poder Executi-
vo, aprovada na Sessão Plenária do dia 5-10-05, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional 
e de Encargos Financeiros da União, no valor global 
de R$1.214.000.000,00(um bilhão, duzentos e qua-
torze milhões de reais), para os fins que especifica.”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001.

2. Comunico ainda que foram rejeitadas as Emen-
das de nos 1 a 13, com parecer contrário.

3. Encaminho, em anexo, o processado da re-
ferida medida provisória e os autógrafos da matéria 
aprovada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA N° 16 – 2005 – Medida Provisória

Subsídios para a apreciação da Medi-
da Provisória n° 257, de 21 de julho de 2005 
(Publicada no DOU em 22-7-2005), quanto à 
adequação orçamentária e financeira.

I – Introdução

A presente Nota Técnica atende à determina-
ção do art. 19 da Resolução n° 1, de 2002 – CN, que 
estabelece a elaboração, pelo órgão de consultoria e 
assessoramento orçamentário da Casa a que perten-
cer o relator, de nota técnica com subsídios acerca 
da adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória.

Com base no art 62, combinado com o art. 167, § 
3°, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República submete ao Congresso Na-
cional, por intermédio da Mensagem n° 77/2005-CN 
(n° 456/2005, na origem) a Medida Provisória n° 257, 
de 21 de julho de 2005 (publicada no DOU de 22 de 
julho de 2005), que “Abre Crédito Extraordinário, em 
favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da 
Integração Nacional e de Encargos Financeiros da 
União, no valor global de R$1.214.000.000,00, para 
os fins que especifica.”

Conforme a Exposição de Motivos n° 00140/2005/
MP, de 20 de julho de 2005, que acompanha o referi-
do crédito, as dotações acrescidas tem por finalidade 
o seguinte:

a) Quando ao Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio:

Obtenção de imóveis rurais para reforma agrá-
ria a fim de garantir a paz no campo e cumprir a meta 
anual de novos assentados estabelecida no II Plano 
Nacional de Reforma Agrária – PNRA. Alega-se na 
exposição de motivos que o preço médio por hectare 
aprovado na Lei n° 11.100, de 25 de janeiro de 2005 
–LOA/2005 encontra-se na faixa de R$570,00. Tais 
valores não mais refletem a realidade da média na-
cional do preço das terras em desapropriação, que 
atualmente encontra-se no patamar de R$1.190,00 
por hectare. Assim, afirma-se que cerca de 80% dos 
recursos orçamentários destinados às desapropria-
ções já haviam sido empenhados até a data de 18 de 
julho deste exercício.

b) Quanto ao Ministério da Integração Nacional:
A viabilização do atendimento às populações 

vítimas das estiagens prolongadas ocorridas nas re-
giões Sul e Nordeste e das inundações registradas 
nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, 
mediante a utilização de carros-pipa, recuperação da 
infra-estrutura afetada pelas inundações e a concessão 

do Auxilio Emergencial Financeiro, instituído pela Lei 
n° 10.954, de 29 de setembro de 2004, cuja destinação 
é a assistência às famílias com renda mensal média 
de até dois salários mínimos, atingidas por desastres, 
nos municípios em estado de calamidade pública ou 
situação de emergência, reconhecidos pelo Governo 
Federal, por intermédio de portaria do Ministro de Es-
tado da Integração Nacional.

Ressalta-se que, segundo o Ministério da Integra-
ção Nacional, os recursos serão liberados de acordo 
com os critérios e procedimentos para a concessão do 
benefício, cujo valor não poderá exceder R$300,00 por 
família, a serem fixados pelo Comitê Gestor interminis-
terial do Auxílio Emergencial Financeiro, coordenado 
pelo Ministério da Integração Nacional.

Além disso, afirma-se que as famílias a serem 
beneficiadas pelo auxílio não são abrangidas por fi-
nanciamentos no âmbito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, 
portanto, não contam com as vantagens do sistema de 
seguro da agricultura familiar. Esclarece a exposição 
de motivos, ademais, que iniciativas municipais e es-
taduais têm buscado amenizar as conseqüências dos 
desastres. No entanto, devido a sua extensão, tal aten-
dimento não tem sido suficiente, tornando necessário 
o apode de recursos do Governo Federal.

c) Quanto aos Encargos Financeiros da União:
O atendimento de despesas imprevisíveis e urgen-

tes no âmbito do Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária – PROAGRO, decorrentes da estiagem 
ocorrida em todos os Estados da Região Sul do Brasil 
a partir do final de 2004, ampliando substancialmente 
o número de ocorrências de perdas pelos agricultores 
amparados pelo “Proagro Mais”. Este programa, criado 
pela Resolução n° 3.234, de 31 de agosto de 2004, 
do Banco Central do Brasil, destina-se aos pequenos 
produtores vinculados ao Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar

– PRONAF, garantindo, além da cobertura do fi-
nanciamento contratado, parte da sua renda estimada 
em caso de ocorrência de sinistro.

O presente crédito extraordinário será viabiliza-
do com recursos provenientes de superávit financeiro 
apurado no Balanço Patrimonial da União de 2004, 
no valor de R$360 milhões, de anulação parcial de 
dotações orçamentárias, no valor de R$364 milhões, 
e de ingresso de operações de crédito decorrente do 
lançamento de Títulos da Divida Agrária – TDA, no 
valor de R$490 milhões, em conformidade com o dis-
posto do art. 62, combinado com o § 3°, do art. 167, 
da Constituição Federal.

De acordo com Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – MDA, os cancelamentos não inviabilizarão 
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o atendimento de sua programação, uma vez que fo-
ram decididas em função de sua capacidade de exe-
cução.

II – Da adequação financeira e orçamentária
O art. 5° da Resolução n° 1, de 2002 – CN, que 

“Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das Medidas Provisórias a que se refere o art. 6° da 
Constituição Federal, e dá outras providências”, refe-
re-se da seguinte forma ao exame de adequação or-
çamentária e financeira: “O exame de compatibilidade 
e adequação orçamentária e financeira das Medidas 
Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a 
Lei do pLano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e a Lei Orçamentária da União.”

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Comple-
mentar n° 101/2000), no seu art. 16, § 1°, estabeleceu 
os seguintes conceitos sobre adequação e compatibi-
lidade financeira e orçamentária:

§ 1° Para os fins desta Lei Complementar, con-
sidera-se:

I – adequada com a lei orçamentária anual, a 
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou 
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma 
que somadas todas as despesas da mesma espécie, 
realizadas e a realizar, previstas no programa de traba-
lho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos 
para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual e a lei de 
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme 
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas pre-
vistos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de 
suas disposições.”

Na forma do art. 19, da Resolução n° 1, de 2002/
CN, deve-se proceder, nesta Nota, ao exame dos as-
pectos financeiro e orçamentário da medida provisória 
e a sua compatibilidade ou adequação com o plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orça-
mento anual.

Dispõe o art. 78, III, da LDO 2005 (Lei n° 10.934, 
de 11 de agosto de 2005) o seguinte:

“Art. 78 Será consignada na Lei Orçamentária 
estimativa de receita decorrente da emissão de títulos 
da dívida pública federal para fazer face, estritamente 
a despesas com:

III – a desapropriação de imóveis rurais, para fins 
de reforma agrária, nos termos do art. 184, § 4°, da 
Constituição, no caso dos Títulos da Dívida Agrária...

Assim, atesta-se a autorização quanto à emis-
são de TDAs para o financiamento das despesas em 
comento.

Contudo, há que se ressaltar que o crédito em 
questão tem como fonte de financiamento receitas 
classificadas como “financeiras”, ou cancelamento 
de despesas já classificadas no orçamento 2005 no 
código RP – 0. Portanto, tais fontes de financiamento 
não se incluem no cálculo do resultado primário. As 
despesas ora suplementadas, por seu turno, são de 
natureza “primária”, RP “1” ou “2”. Assim, nota-se que 
o crédito extraordinário sob análise resulta em dese-
quilíbrio fiscal da ordem de R$1,2 bilhão, em prejuízo 
da obtenção do resultado fiscal preconizado em anexo 
próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

De acordo com o disposto no art. 65, § 11, da 
LDO 2005, “Os projetos de lei de créditos adicionais 
destinados a despesas primárias deverão conter de-
monstrativo de que não afetam o resultado primário 
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, 
ou indicar as compensações necessárias, em nível 
de subtítulo.”

Percebe-se que, a despeito de tratar-se de crédito 
extraordinário, o referido documento não está acom-
panhado do demonstrativo exigido pela LDO 2005, 
nem tampouco é possível identificar as compensações 
quanto ao impacto no resultado primário decorrente 
das programações suplementadas.

Esses, portanto, são os subsídios que apresen-
tamos.

Brasília, 1 de agosto de 2005. – Marcelo de Re-
zende Macedo, Consultor de Orçamento.

PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 257,  
DE 2005, PROFERIDO NO PLENÁRIO  

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA  
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS  

E FISCALIZAÇÃO.

O SR. BENEDITO DE LIRA (PP–AL Para emitir.) 
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o parecer sobre 
a Medida Provisória nº 257, de 21 de julho de 2005, de 
autoria de S. Exª o Presidente da República (Publicada 
no DOU em 22-7-2005), que “Abre crédito extraordiná-
rio, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrá-
rio e da Integração Nacional, e de Encargos Financei-
ros da União, no valor global de R$1.214.000.000,00, 
para os fins que especifica.”

Relatório.
Com base no art. 62, combinado com o art. 167, 

§ 3º, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República submete ao Congresso Na-
cional, por intermédio da Mensagem nº 77/2005-CN 
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(nº 456/2005, na origem) a Medida Provisória nº 257, 
de 21 de julho de 2005 (publicada no DOU de 22 de 
julho de 2005), que “Abre crédito extraordinário, em 
favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e 
Integração Nacional, e de Encargos Financeiros da 
União, no valor global de R$ 1.214.000.000,00, para 
os fins que especifica.”

Conforme a Exposição de Motivos nº 00140/2005/
MP, de 20 de julho de 2005, que acompanha o referido 
crédito extraordinário, as dotações a serem suplemen-
tadas têm por finalidade o que se segue:

Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O valor de R$700.000.000,00 (setecentos mi-

lhões de reais) destina-se à obtenção de imóveis rurais 
para reforma agrária a fim de garantir a paz no campo 
e cumprir a meta anual de novos assentamentos es-
tabelecida pelo II Plano Nacional de Reforma Agrária 
– PNRA. Informa que a suplementação visa assegu-
rar, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA, a continuidade da implantação de 
assentamentos rurais, uma vez que os custos médios 
de R$570,00 por hectare aprovados na Lei nº 11.100, 
de 25 de janeiro de 2005 — LOA/2005, não refletem 
a realidade da média nacional de preço das terras em 
desapropriação, que atualmente se encontra no pata-
mar de R$1.190,00 por hectare.

Ministério da Integração Nacional
O valor de R$154.000.000,00 (cento e cinqüen-

ta e quatro milhões de reais) tem por fim viabilizar o 
atendimento às populações vítimas das estiagens 
prolongadas ocorridas nas Regiões Sul e Nordeste e 
das inundações registradas nas Regiões Sul, Sudes-
te, Centro-Oeste e Nordeste, mediante a utilização de 
carros-pipa, recuperação da infra-estrutura afetada 
pelas inundações e a concessão do Auxílio Emergen-
cial Financeiro, instituido pela Lei nº 10.954, de 29 de 
setembro de 2004, que se destina ao socorro e à as-
sistência às famílias com renda mensal média de até 
dois salários mínimos.

Ressalta-se que, segundo o Ministério da Integra-
ção Nacional, os recursos serão liberados de acordo 
com os créditos e procedimentos para a concessão do 
benefício, cujo valor não poderá exceder R$300,00 por 
família, a serem fixados pelo Comitê Gestor Interminis-
terial do Auxílio Emergencial Financeiro, coordenado 
pelo Ministério da Integração Nacional.

Encargos financeiros da União.
O valor de R$360.000.000,00 (trezentos e ses-

senta milhões de reais) visa atender despesas impre-

visíveis e urgentes no âmbito do Programa de Garantia 
da Atividade Agropecuária – PROAGRO, decorrentes 
da estiagem ocorrida em todos os Estados da Região 
Sul do Brasil a partir do final de 2004, ampliando subs-
tancialmente o número de ocorrências de perdas pe-
los agricultores amparados pelo “Poagro Mais”. Este 
programa foi criado pela Resolução nº 3.234, de 31 de 
agosto de 2004, do Banco Central do Brasil.

O presente crédito extraordinário será viabiliza-
do com recursos provenientes de superávit financeiro 
apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício 
de 2004, no valor de R$360.000.000,00 (trezentos e 
sessenta milhões de reais); de anulação parcial de do-
tações orçamentárias, no valor de R$364.000.000,00 
(trezentos e sessenta e quatro milhões de reais) e de 
ingresso de operações de crédito decorrente do lan-
çamento de Título da Dívida Agrária – TDA, no valor 
de R$490.000.000,00 (quatrocentos e noventa mi-
lhões de reais), em conformidade com o disposto do 
art. 62, combinado com o § 3º do art. 167 da Consti-
tuição Federal.

Voto do Relator.
O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que 

dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da 
Constituição Federal, prevê que o Parecer quanto à 
análise de crédito extraordinário aberto por medida 
provisória deve ser único, contendo manifestação so-
bre a matéria no que tange aos aspectos constitucio-
nais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e 
urgência, de mérito, de adequação financeira e orça-
mentária e sobre o cumprimento da exigência prevista 
no § 1º, art. 2º, daquele diploma legal.

Aspectos constitucionais e pressupostos de re-
levância e urgência.

Do exame da medida provisória de Crédito Ex-
traordinário, verificamos que a iniciativa atende aos 
pressupostos constitucionais de admissibilidade refe-
rentes à relevância, à urgência e à imprevisibilidade 
previstos nos arts. 62 e 167, § 3°, da Constituição Fe-
deral, haja vista a necessidade de imediata e eficaz 
atuação do Governo Federal nas ações objeto do cré-
dito extraordinário.

Mérito
Percebe-se que o crédito extraordinário destina 

recursos para o atendimento de despesas de extrema 
necessidade, sendo que:

1. No âmbito do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, objetiva-se garantir a paz no campo, assegu-
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rando rapidez nas desapropriações de imóveis rurais 
destinados à reforma agrária e com isso procurar atin-
gir a meta anual de novos assentados previstos no II 
Plano Nacional de Reforma Agrária – PNRA;

2. Quanto ao Ministério da Integração Nacional, 
os recursos consignados têm o propósito de amenizar 
a situação das populações vítimas de estiagens pro-
longadas ocorridas nas Regiões Sul e Nordeste e as 
graves inundações nas Regiões Sul, Sudeste, Centro-
Oeste e Nordeste, o que causou danosas conseqüên-
cias na área atingida;

3. No que se refere a Encargos Financeiros da 
União, a dotação é destinada a atender a despesas im-
previsíveis decorrentes de estiagem ocorrida em todos 
os Estados da Região Sul, a partir do final de 2004, no 
âmbito do Programa de Garantia da Atividade Agrope-
cuária – PROAGRO, de modo a proteger os pequenos 
agricultores vinculados ao Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

Adequação orçamentária e financeira da medi-
da provisória

Da análise da adequação orçamentária e finan-
ceira da medida provisória, percebe-se que o crédito 
extraordinário não contraria os dispositivos constitucio-
nais ou os preceitos legais pertinentes, em particular 
no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano 
Plurianual e à sua conformidade com as disposições 
das Leis de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
de 2005 (Lei n° 10.934, de 11 de agosto de 2004), 
LOA/2005 (Lei n° 11.100, de 25 de janeiro de 2005) e 
a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
nº 101/2000).

Cumprimento da exigência prevista no § 1° do 
art. 2° da Resolução nº 1, de 2002-CN.

A Exposição de Motivos nº 00140/2005/MP, do 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º 
da Resolução nº 1, de 2002-CN, que trata do envio de 
documento expondo a motivação da edição da Medi-
da Provisória.

Quanto aos recursos ofertados para viabiliza-
ção do crédito, há que se ressaltar que o crédito em 
questão tem como fonte de financiamento receitas 
classificadas como “financeiras”, ou cancelamento de 
despesas dessa mesma natureza, que deverão ser uti-
lizadas para atendimento de despesas primárias (RP 
“1” ou “2”). Assim, nota-se que o crédito extraordinário 
sob análise resulta um desequilíbrio fiscal da ordem 
de R$1,2 bilhão, em prejuízo da obtenção do resultado 

fiscal preconizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Tal fato, contudo, não representa prejuízo à obtenção 
do resultado primário fixado na LDO 2005, já que o 
Poder Executivo, haja vista a natureza autorizativa das 
dotações orçamentárias, poderá promover as devidas 
compensações em outras despesas no transcorrer da 
execução orçamentária, ressaltando-se os expressivos 
resultados fiscais obtidos nos últimos meses de exe-
cução do Orçamento da União.

No tocante às emendas apresentadas ao crédito 
extraordinário, em que pese o mérito, devem ser rejei-
tadas, pois a eventual aprovação dessas proposições 
comprometeria a integridade do crédito extraordiná-
rio e prejudicaria a eficácia das inadiáveis ações nele 
propostas.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 257, de 2005, nos termos 
propostos pelo Poder Executivo, e pela rejeição das 
Emendas de nos 1 a 13, apresentadas ao presente cré-
dito extraordinário, porque o somatório das emendas 
perfaziam valores da ordem de mais de 350 milhões. 

Sr. Presidente, é o parecer e o meu voto.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

PARECER N°, DE 2005 – CN

Parecer sobre a Medida Provisória n° 

257, de 21 de julho de 2005 (Publicada no 
DOU em 22-7-2005), que “Abre crédito extra-
ordinário, em favor dos Ministérios do De-
senvolvimento Agrário e da Integração Na-
cional, e de Encargos Financeiros da União, 
no valor global de R$1.214.000.000,00, para 
os fins que especifica”.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Benedito de Lira

I – Relatório

Com base no art. 62, combinado com o art. 167, 
§ 3°, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República submete ao Congresso Na-
cional, por intermédio da Mensagem n° 77/2005–CN 
(n° 456/2005, na origem) a Medida Provisória n° 257, 
de 21 de julho de 2005 (publicada no DOU de 22 de 
julho de 2005), que “Abre crédito extraordinário, em 
favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e 
da Integração Nacional, e de Encargos Financeiros da 
União, no valor global de R$1.214.000.000,00, para os 
fins que específica”
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Conforme a Exposição de Motivos nº 00140/2005/
MP, de 20 de julho de 2005, que acompanha o referido 
crédito extraordinário, as dotações a serem suplemen-
tadas tem por finalidade o que se segue:

1. Ministério do Desenvolvimento Agrário:
O Valor de R$700.000.000,00 (setecentos mi-

lhões de reais) destina-se à obtenção de imóveis ru-
rais para reforma agrária a fim de garantir a paz no 
campo e cumprir a meta anual de novos assentados 
estabelecida no II Plano Nacional de Reforma Agrária 
– PNRA. Informa que a suplementação visa assegu-
rar, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA, a continuidade da implantação de 
assentamentos rurais, uma vez que os custos médios 
de R$570,00 por hectare aprovado na Lei n° 11.100, 
de 25 de janeiro de 2005 – LOA/2005, não refletem a 
realidade da média nacional do preço das terras em de-
sapropriação, que atualmente encontra-se no patamar 
de R$1.190,00 por hectare. Com isso, considerando o 
novo custo médio por hectare e o tamanho médio das 
parcelas de terra (16,2 hectares) destinadas a cada 
família, afirma-se que certa de 80% dos insuficientes 
recursos orçamentários previstos na LOA/2005, desti-
nados às desapropriações, já haviam sido empenhados 
até 18 de julho deste exercício.

2. Ministério da Integração Nacional:
O valor de R$154.000.000,00 (cento e cinqüen-

ta e quatro milhões de reais) tem por fim viabilizar o 
atendimento às populações vítimas das estiagens 
prolongadas ocorridas nas regiões Sul e Nordeste e 
das inundações registradas nas regiões Sul, Sudes-
te, Centro-Oeste e Nordeste, mediante a utilização 
de carros-pipa, recuperação da infra-estrutura afeta-
da pelas inundações e a concessão do Auxílio Emer-
gencial Financeiro, instituído pela Lei n° 10.954, de 
29 de setembro de 2004, que se destina ao socorro 
e à assistência às famílias com renda mensal média 
de até dois salários mínimos, atingidas por desastres, 
nos municípios em estado de calamidade pública ou 
situação de emergência, reconhecidos pelo Governo 
Federal, por intermédio de portaria do Ministro de Es-
tado da Integração Nacional.

Ressalta-se que, segundo o Ministério da Integra-
ção Nacional, os recursos serão liberados de acordo 
com os critérios e procedimentos para a concessão do 
benefício, cujo valor não poderá exceder R$300,00 por 
família, a serem fixados pelo Comitê Gestor Interminis-

terial do Auxílio Emergencial Financeiro, coordenado 
pelo Ministério da Integração Nacional.

Além disso, afirma-se que as famílias a serem 
beneficiadas pelo auxílio não são abrangidas por fi-
nanciamentos no âmbito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, 
portanto, não contam com as vantagens do sistema 
de seguro da agricultura familiar. Esclarece a Exposi-
ção de Motivos, ademais, que iniciativas municipais e 
estaduais têm buscado amenizar as conseqüências 
dos desastres. No entanto, devido a sua extensão, tal 
atendimento não tem sido suficiente, tornando neces-
sário o aporte de recursos do Governo Federal.

3. Encargos Financeiros da União:
O valor de R$360.000.000,00 (trezentos e ses-

senta milhões de reais) visa atender despesas impre-
visíveis e urgentes no âmbito do Programa de Garantia 
da Atividade Agropecuária – PROAGRO, decorrentes 
da estiagem ocorrida em todos os Estados da Região 
Sul do Brasil a partir do final de 2004, ampliando subs-
tancialmente o número de ocorrências de perdas pe-
los agricultores amparados pelo “Proagro Mais”. Este 
programa, criado pela Resolução nº 3.234, de 31 de 
agosto de 2004, do Banco Central do Brasil, destina-
se aos pequenos produtores vinculados ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura – Familiar 
– PRONAF, garantindo, além da cobertura do finan-
ciamento contratado, parte da sua renda estimada em 
caso de ocorrência de sinistro.

O presente crédito extraordinário será viabilizado 
com recursos provenientes de superávit financeiro apu-
rado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 
2004, no valor de R$360.000.000,00 (trezentos e ses-
senta milhões de reais); de anulação parcial de dotações 
orçamentárias, no valor de R$364.000.000,00 (trezentos 
e sessenta e quatro milhões de reais) e de ingresso de 
operações de crédito decorrente do lançamento de Títulos 
da Dívida Agrária – TDA, no valor de R$490.000.000,00 
(quatrocentos e noventa milhões de reais), em conformi-
dade com o disposto do art. 62, combinado com o § 3°, 
do art. 167, da Constituição Federal.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – MDA, os cancelamentos não inviabilizarão 
o atendimento de sua programação, uma vez que fo-
ram decididas em função de sua capacidade de exe-
cução.

Foram apresentadas 13 (treze) emendas à pro-
posição em análise.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

O art. 5º, da Resolução nº 01, de 2002-CN, que 
dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, 
das medidas provisórias a que se refere o art. 62, da 
Constituição Federal, prevê que o Parecer quanto à 
análise de crédito extraordinário aberto por medida pro-
visória deve ser único, contendo manifestação sobre 
a matéria no que tange aos aspectos constitucional, 
inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgên-
cia, de mérito, de adequação financeira e orçamentária 
e sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º, 
art. 2º, daquele diploma legal.

II.1. Aspectos Constitucionais e Pressupostos de 
Relevância e Urgência

Do exame da medida provisória de crédito ex-
traordinário, verificamos que a iniciativa atende aos 
pressupostos constitucionais de admissibilidade refe-
rentes à relevância, à urgência e à imprevisibilidade 
previstos nos arts. 62, e 167, § 3º, da Constituição 
Federal, haja vista a necessidade de atuação imedia-
ta e eficaz do Governo Federal nas ações objeto do 
crédito extraordinário.

II.2. Mérito
Percebe-se que o crédito extraordinário destina 

recursos para o atendimento de despesas de extrema 
necessidade sendo que:

1. No âmbito do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, objetiva-se garantir a paz no campo, assegu-
rando rapidez nas desapropriações de imóveis rurais 
destinados à reforma agrária e com isso procurar atingir 
a meta anual de novos assentados prevista no II Plano 
Nacional de Reforma Agrária – PNRA;

2. Quanto ao Ministério da Integração Nacional, 
os recursos consignados têm o propósito de amenizar 
a situação das populações vítimas de estiagens pro-
longadas ocorridas nas regiões Sul, e Nordeste e as 
graves inundações nas regiões Sul, Sudeste, Centro-
Oeste, e Nordeste, o que causou danosas conseqü-
ências na área atingida;

3. No que se refere a Encargos Financeiros da 
União, a dotação é destinada a atender despesas im-
previsíveis decorrentes de estiagem ocorrida em todos 
os estados da região Sul, a partir do final de 2004, no 
âmbito do Programa de Garantia da Atividade Agrope-
cuária – PROAGRO, de modo a proteger os pequenos 
agricultores vinculados ao Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

II.3. Adequação Orçamentária e Financeira da Me-
dida Provisória

Da análise da adequação orçamentária e financeira 
da medida provisória, percebe-se que o crédito extraor-
dinário não contraria os dispositivos constitucionais ou 
os preceitos legais pertinentes, em particular no que diz 
respeito à sua compatibilidade com o Plano Plurianual 
e à sua conformidade com as disposições das Leis de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2005 (Lei 
nº 10.934, de 11 de agosto de 2004), LOA/2005 (Lei nº 

11.100, de 25 de janeiro de 2005) e a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000)

II.4. Cumprimento da Exigência Prevista no § 1º, do 
art. 2º da Resolução nº 01, DE 2002-CN

A Exposição de Motivos nº 00140/2005/MP, do 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, supre a exigência prevista no § 1º, do art. 2º, 
da Resolução nº 01, de 2002-CN, que trata do envio 
de documento expondo a motivação da edição da me-
dida provisória.

Quanto aos recursos ofertados para viabiliza-
ção do crédito, há que se ressaltar que o crédito em 
questão tem como fonte de financiamento receitas 
classificadas como “financeiras”, ou cancelamento de 
despesas dessa mesma natureza, que deverão ser uti-
lizadas para atendimento de despesas primárias (RP 
“1” OU “2”). Assim nota-se que o crédito extraordinário 
sob análise resulta um desequilíbrio fiscal da ordem 
de R$1,2 bilhão, em prejuízo da obtenção do resultado 
fiscal preconizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Tal fato, contudo, não representa prejuízo à obtenção 
do resultado primário fixado na LDO 2005, já que o 
Poder Executivo, haja vista a natureza autorizativa das 
dotações orçamentárias, poderá promover as devidas 
compensações em outras despesas no transcorrer da 
execução orçamentária, ressaltando-se os expressivos 
resultados fiscais obtidos nos últimos meses de exe-
cução do Orçamento da União.

No tocante às emendas apresentadas ao pese 
o mérito, devem ser rejeitadas, pois a proposições 
comprometeria a integridade do crédito eficácia das 
inadiáveis ações nele propostas.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprova-
ção da Medida Provisória nº 257, de 2005, nos termos 
propostos pelo Poder Executivo, e pela rejeição das 
Emendas de nos 01 a 13, apresentadas ao presente 
crédito extraordinário.

Sala das Sessões, –  Deputado Benedito de 
Lira, Relator.
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA  
DO CONGRESSO NACIONAL N° 34, DE 2005

O presidente da Mesa do Congresso Nacional, 
cumprindo o que dispõe o § 1° do art. 10 da Resolu-
ção n° 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos dos 
§ 7° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001, a 
Medida Provisória n° 257, de 21 de julho de 2005, que 
“abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional 
e de Encargos Financeiros da União, no valor global 
de R$1.214.000.000,00, para os fins que especifica”, 
terá sua vigência prorrogada pelo período de sessen-
ta dias, a partir de 20 de setembro de 2005, tendo em 
vista que sua votação não foi encerrada nas duas Ca-
sas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 12 de setembro de 2005. 
– Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, avisos de Ministros de Estado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO

 – N° 268/2005, de 30 de setembro último, do ministro 
da Previdência Social, encaminhando informa-
ções em resposta ao Requerimento n° 269, de 
2005, da Senadora Heloísa Helena; e

 – N° 979/2005, de 30 de setembro último, do minis-
tro da Saúde, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento n° 778, de 2005, 
do Senador Arthur Virgílio.

 – N° 269/2005, de 3 de outubro, do ministro da Previ-
dência Social, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento n° 843, de 2005, 
da Senadora Heloísa Helena;

 – N° 270/2005, de 3 de outubro, do ministro da Previ-
dência Social, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento n° 858, de 2005, 
Senador Heráclito Fortes;

 – N° 977/2005, de 30 de setembro último, do minis-
tro da Saúde, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento n° 477, de 2005, 
do Senador João Capiberibe

 – N° 978/2005, de 30 de setembro último, do Minis-
tro da Saúde, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento n° 475, de 2005, 
do Senador João Capiberibe;

 – N° 980/2005, de 30 de setembro último, do Minis-
tro da Saúde, encaminhando informações em 

resposta ao Requerimento n° 777, de 2005, 
do Senador Arthur Virgílio; e

 – N° 981/2005, de 30 de setembro último, do minis-
tro da Saúde, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento n° 809, de 2005, 
do Senador Delcídio Amaral.

 – N° 369/2005, de 27 de setembro último, do ministro 
da Educação, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento n° 7, de 2005, do 
Senador Jefferson Péres; e

 – N° 982/2005, de 30 de setembro último, do minis-
tro da Saúde, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento n° 284, de 2005, 
do Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios de Ministros de Estado 

que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OFÍCIOS DE MINISTROS DE ESTADO

– N° 183/2005, de 26 de setembro último, do Ministro 
do Esporte, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento n° 718, de 2005, 
do Senador José Jorge; e

– N° 25.907/2005, de 26 de setembro último, do Ministro 
do Controle e da Transparência, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento n° 
309, de 2005, do Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– A Presidência recebeu o Aviso nº 36, de 2005 (nº 
411/2005, na origem), de 30 de setembro último, do 
Ministério da Fazenda, encaminhando, nos termos do 
inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o demons-
trativo das emissões do Real relativo ao mês de agosto 
de 2005, as razões delas determinantes e a posição 
das reservas internacionais a elas vinculadas.

O expediente, juntado ao processado do Aviso 
nº 11, de 2005, vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
do Senador Demóstenes Torres, Relator do Projeto 
de Lei do Senado nº 421, de 2003, na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sugestão de ade-
quação do texto final aprovado por aquele Colegiado, 
a fim de compatibilizá-lo com o texto da Lei nº 10.931, 
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de 2004, que já contemplou algumas das modificações 
objeto do Projeto.

Uma vez que já se esgotou no dia 25 de maio 
último o prazo previsto no art. 91 do Regimento Inter-
no, sem a interposição do recurso ali previsto, e tendo 
em vista os ajustes formais promovidos pelo Relator, 
a Presidência encaminhará o texto final devidamente 
adequado à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o texto encaminhado pelo Relator, 
Senador Demóstenes Torres, a ser remetido à Câma-
ra dos Deputados:

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 421, DE 2003

Altera o § 1° do art. 1.331 da Lei n° 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil), para restringir o poder de disposição 
dos proprietários de abrigos para veículos, 
ressalvado o disposto em convenção de 
condomínio.

Art. 1° O § 1° do art. 1.331 da Lei n° 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 1.331.  .............................................
§ 1° As partes suscetíveis de utilização 

independente, tais como apartamentos, escri-
tórios, salas, lojas e sobrelojas, com as res-
pectivas frações ideais no solo e nas outras 
partes comuns, sujeitam-se à propriedade 
exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas 
livremente por seus proprietários, exceto os 
abrigos para veículos, que não poderão ser 
alienados ou alugados a pessoas estranhas 
ao condomínio, salvo autorização expressa na 
convenção de condomínio.

 .....................................................  (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.”

Destaco que as adaptações sugeridas têm o pro-
pósito de conformar a proposição em referência com 
as exigências da juridicidade, especificamente com o 
requisito da inovação no ordenamento jurídico.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Há oradores inscritos.

Apenas para conhecimento da Casa, todos os 
presentes estão inscritos pelo art. 17 do Regimento 

Interno: os Senadores Mão Santa, Mozarildo Caval-
canti e Paulo Paim.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, pri-
meiro orador inscrito. S. Exª dispõe de 15 minutos para 
o seu pronunciamento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, fiz um resumo 
da situação dos exportadores e comentei a questão 
do ICMS, que não está sendo pago aos exportadores. 
Como tive de resumir, devido ao meu tempo, recebi 
alguns e-mails para que fizesse, na íntegra, o meu pro-
nunciamento, tornando mais clara, efetivamente, a mi-
nha reclamação. Então, é esta a denúncia que faço.

Estou perplexo com a decisão do Conselho Na-
cional de Política Fazendária (Confaz), anunciada pelos 
Governadores do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, 
do Pará e de São Paulo, de não repassar aos expor-
tadores o ressarcimento dos créditos aos quais eles 
têm direito pela isenção do Imposto sobre Circulação 
de Mercadoria e Serviços – ICMS, incidente sobre os 
produtos de exportação, enquanto a União não res-
sarcir o que deve aos Estados.

Acontece que o Governo Federal não está fazendo 
o repasse devido e promete contingenciamento dos re-
cursos previstos na Lei Kandir. Com a atitude de deixar 
de provisionar recursos para o fundo de ressarcimento, 
o Governo, na verdade, não está cumprindo essa lei.

Essa medida vem forçar os exportadores a se 
aliarem à luta dos Governadores, para que a União re-
passe os recursos. Porém, o atraso desse ressarcimen-
to inviabiliza o setor exportador. O empresariado está 
muito incomodado com essa situação, porque, com a 
disputa que está havendo entre a União e os Estados, 
quem está sendo prejudicado, em primeiro lugar, são 
os exportadores, os empresários dessa área.

E por que falo tanto isso, Senador Alvaro Dias? 
Porque o Rio Grande do Sul depende muito da expor-
tação, e está havendo lá uma verdadeira batalha dos 
trabalhadores do calçado, tendo sido assassinado um 
líder que protestava contra essa situação que está le-
vando milhares e milhares ao desemprego.

O Ministro da Fazenda Antonio Palocci recebeu 
os interessados e pediu 15 dias para resolver o im-
passe criado.

Como eu disse ontem, o Ministro Paulo Bernardo 
afirmou que o dinheiro dos Estados não foi incluído no 
Orçamento deste ano e nem no projeto orçamentário 
para 2006. Por esse motivo, não foi liberado. É preciso 
regulamentar o fundo de compensações criado para 
reduzir as perdas dos Estados com a Lei Kandir.

Essa situação agrava a crise gaúcha do setor 
calçadista exportador, que já tem sido sacrificado com 
sucessivas políticas econômicas e tributárias desfa-
voráveis ao setor.

Repito que empresários e trabalhadores pressio-
nados pelo desemprego têm efetuado inúmeros pro-
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testos para chamar a atenção dos Governos em nível 
federal e estadual. É hora de os Governos federal e 
estadual se entenderem e apontarem caminhos para 
recuperar o setor. É preciso retomar o crescimento, 
alterando a atual política do mercado de exportação, 
favorecendo medidas que contribuam efetivamente 
para a geração de emprego e de renda e fortalecendo 
também o mercado interno.

É imprescindível, Sr. Presidente, aprovarmos uma 
reforma tributária menos onerosa ao empregador e 
mais justa para a sociedade brasileira sem mexer nos 
direitos básicos dos trabalhadores, o que acaba acon-
tecendo toda vez em que esse debate é levantado. É 
importante fomentar a exportação, mas também for-
talecer o mercado interno; se o mercado interno não 
corresponde à expectativa da produção de calçados e 
se andamos de pés descalços é porque a população 
não tem poder de compra.

Lembro de novo: neste momento, diante do fe-
chamento de mais de 13 mil postos de trabalho, des-
de o início deste ano, na região calçadista do Vale 
dos Sinos, somos obrigados a pedir a liberação dos 
créditos de exportação devidos aos Estados. Sei que, 
havendo vontade política, encontraremos saída para 
essa situação.

Essa decisão é vital para dar um fôlego aos ex-
portadores, aos empresários e aos trabalhadores, que 
fizeram ontem, em Porto Alegre, uma grande manifes-
tação em solidariedade ao líder sindical assassinado, 
e exigindo políticas voltadas ao emprego.

Sr. Presidente, com esse esclarecimento, passo 
ao meu pronunciamento destinado ao dia de hoje.

Estamos aqui para fazer uma reflexão. Trago al-
guns dados que foram divulgados em recente pesqui-
sa, segundo a qual a maioria do povo brasileiro ganha 
no máximo três salários mínimos.

Pergunto: o que faríamos se vivêssemos com 
R$900,00? Se pegarmos uma cidade como Brasília, 
veríamos que o valor pagaria, talvez, o aluguel de um 
apartamento com o condomínio. 

Bem, mas e os gastos adicionais? Se isso gas-
tamos com aluguel e condomínio, o que faríamos, por 
exemplo, para alimentar, para educar os nossos filhos, 
para a saúde, enfim, como seria a sobrevivência do 
cidadão brasileiro?

E se recebêssemos – este é um fato real – 
R$300,00? Cem milhões de pessoas neste País têm, 
no máximo, uma renda per capita correspondente a 
até um salário mínimo.

Queremos refletir sobre isso, porque a maioria 
dos trabalhadores formais brasileiros – conforme a 
pesquisa, em torno de 60% – ganham no máximo até 
três salários mínimos. Os dados foram divulgados esta 

semana e constam do “Perfil do Trabalhador Formal 
Brasileiro”, uma pesquisa realizada pelo Serviço So-
cial da Indústria (Sesi).

De 2001 a 2003, o número de trabalhadores com 
menores salários passou de 58,1% para 64,2%. O nú-
mero de analfabetos diminuiu, mas ainda é alto: sai 
de 1,7% para 1%. Os que não completaram o Ensino 
Fundamental passaram de 29,7% para 26%. Em outros 
países da América Latina, a média da escolaridade do 
trabalhador é bastante superior à nossa. No Chile, por 
exemplo, são doze anos. No Brasil, a média fica em 
seis anos. Ou seja, o trabalhador chileno, Senador Mão 
Santa, estuda pelo menos doze anos, no Chile, aqui 
pertinho; nós estudamos somente seis anos.

De acordo com os padrões internacionais, a cada 
quatro assalariados brasileiros, um não tem a educa-
ção mínima exigida para um trabalhador.

A pesquisa realizada pelo Sesi nos mostra ainda 
que essas mesmas pessoas que ganham até R$900,00 
e que têm baixa escolaridade estão na faixa dos 30 aos 
39 anos; em sua maioria (60%) são do sexo masculino; 
trabalham no setor de serviços (31,7%); e concentram-
se na região Sudeste (52,1%).

Esse quadro alerta para a importância de pen-
sarmos e de colocarmos em prática políticas públicas 
voltadas à saúde, à educação, à habitação e ao sa-
neamento básico, enfim, uma série de medidas que 
garantam a qualidade de vida dos brasileiros.

Por razões assim é que, ano após ano, insisto que 
haja a valorização do salário mínimo e para que seja 
adotada uma política permanente de reajuste desse 
salário. Digam o que quiserem, mas uma coisa é certa: 
a maioria dos brasileiros depende do salário mínimo. 
Não adianta alguns contestarem essa afirmação por-
que os dados estão aí.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Paulo 
Paim, V. Exª me permite um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A maioria 
do povo brasileiro depende da valorização do salário 
mínimo, que ainda é, Senador Mão Santa, o melhor dis-
tribuidor de renda da humanidade, não só do Brasil.

Concedo um aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Paulo 

Paim, é uma vergonha esse salário mínimo e vou di-
zer por quê. Com a globalização da sociedade, hoje se 
sabe que a diferença do menor para o maior salário é 
em torno de dez salários mínimos – em alguns países, 
essa diferença é até menor, como na Alemanha, com 
sete. Nós nos curvamos diante do Presidente do STF, 
que curvou, fez agachar, desmoralizou e desmoronou 
este Poder quando exigiu do Severino que aprovas-
se, para o ano, R$27 mil reais para o Poder Judiciário. 
Esse valor dividido por dez – essa é uma conta fácil, 
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não estou exigindo muito do Lula – dá R$2.700,00. 
Refiro-me aos R$27 mil que estão amarrados como 
exigência do Presidente do STF a um fraco – ele que 
acabou, desmoralizou o Severino, e desmoralizou tudo, 
veio daí. E mais vergonhoso ainda é que o feitiço virou 
contra o feiticeiro: são trinta e uma greves universitá-
rias. Senador Paulo Paim – ó, Lula, atentai bem, en-
trando pela porta estreita, não é essa vagabundagem 
dessas nomeações que existem para os companheiros 
–, o salário do professor universitário é de R$700,00 a 
R$1.300,00 para os mais titulados. Isso é uma vergo-
nha! Os países civilizados também valorizam o profes-
sor. Se não tivesse o professor, não teria esse negócio 
de Presidente de STJ, de STF, não teria doutor e não 
teria engenheiro – talvez existissem mais Lulas aí, que 
não valorizariam os professores.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mão Santa, aproveito o aparte de V. Exª para, mais 
uma vez, deixar clara a minha posição de total apoio 
– e sei ser esta a posição de todos os Senadores nes-
te plenário – à greve dos professores universitários. É 
preciso diálogo, entendimento e negociação para que a 
greve, que já vai para o segundo mês, termine e, com 
isso, nós contemplemos os interesses dos alunos e das 
universidades, principalmente dos professores.

Sr. Presidente, as diferenças existentes no Bra-
sil são gritantes. São desigualdades que crescem a 
cada ano e têm colocado o País numa posição ver-
gonhosa. 

De acordo com relatório da ONU divulgado no mês 
passado, o Brasil tem a maior desigualdade social da 
América Latina. O nosso salário mínimo é o menor de 
todo o continente americano. E o que temos previsto 
para o ano que vem? Um mínimo de R$321,00.

Mais uma vez, quero lembrar que o projeto de lei 
de nossa autoria, o Projeto de Lei nº 314, foi apresen-
tado a fim de modificar essa realidade. Ele se baseia 
na aplicação de 5,5% a título de previsão orçamentária 
e de 26,51% a título de aumento real. Eu tenho visto 
que a maioria das categorias tem pedido reajustes de 
30%, 35%, 50%. Por que o salário mínimo não pode 
ter um reajuste da metade do que a maioria está pe-
dindo, que é de 26,51% sobre o valor atual, o que ele-
varia o salário mínimo para R$400,40 e manteria uma 
política permanente de reajuste, conforme a inflação, 
mais o dobro do PIB?

Sr. Presidente, quero também dizer que, mais 
importante do que fixarmos um número para o dia 1º 
de maio, é instalarmos, definitivamente, a Comissão 
Especial do Salário Mínimo, composta de 11 Senado-
res e 11 Deputados, para que tenhamos uma política 
permanente de recuperação do salário mínimo, que 
interessa a milhões e milhões de brasileiros e, conse-

qüentemente, a milhões e milhões de aposentados e 
pensionistas. A importância, o reflexo do salário míni-
mo na vida do brasileiro é evidente, por isso lamenta-
mos que essa comissão mista ainda não tenha sido 
instalada.

Sr. Presidente, nossos trabalhadores e nossos 
idosos merecem atenção especial. Nossos jovens, os 
mais atingidos pela situação de miséria, também.

Dados divulgados pela mesma pesquisa do Sesi 
alertam ainda para a situação dos jovens. Como eles 
entrarão no mercado de trabalho? Vamos mais além: 
que mercado os receberá?

Se cruzarmos os dados dessa pesquisa com outra 
realizada pelo Departamento de Assuntos Econômicos 
e Sociais das Organizações das Nações Unidas, a ONU, 
veremos que a situação da nossa população jovem é 
ainda mais alarmante. O levantamento nos mostra que 
onze milhões de adolescentes na América Latina vivem 
com US$1 por dia, ou seja, US$30 por mês.

Vejamos especificamente em relação ao real. O 
dólar está em torno de R$2,28. Se trabalhássemos 
com R$2,28 para cada dólar, por mês, isso daria cer-
ca de R$68,40, levando em consideração trinta dias, 
com um dólar por dia.

E tem mais: no mundo, até 2002...

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ..., já eram 
208 milhões de jovens que viviam abaixo da linha de 
pobreza, ou seja, vivendo com, no máximo, até dois 
dólares por dia. Essa é a nossa realidade. A população 
jovem está marginalizada.

Insisto: nossos jovens precisam de ensino profis-
sionalizante. Por isso, estou criando no Projeto de Lei 
um fundo aqui no Congresso. Necessitam de qualifi-
cação para ingressar no mercado de trabalho.

Esse grande contingente de assalariados, 59,5%, 
que vive com até três salários mínimos merece e quer 
futuro para eles e para os seus filhos. Não precisa-
mos, Sr. Presidente, de pesquisas para sabermos 
disso, mas sempre é bom nos basearmos nelas para 
trazer a denúncia. Ninguém gosta de viver em condi-
ções precárias.

São pessoas, Sr. Presidente, que têm consci-
ência de que a exclusão dificulta o acesso de todos 
à qualificação profissional e, conseqüentemente, ao 
mercado de trabalho. 

Por essas razões, Sr. Presidente, apresentei uma 
série de projetos. Quero aqui destacar de novo o Fun-
dep, de minha autoria, que é o Fundo para o Desen-
volvimento do Ensino Profissional e Qualificado do 
Trabalhador. O objetivo do fundo é destinar verbas 
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para o custeio de programas voltados à educação 
profissional.

Sr. Presidente, quero também dizer que, na mes-
ma linha, apresentei a Proposta de Emenda Consti-
tucional nº 24, que prevê a constituição de um fundo 
nacional voltado também ao ensino profissionalizan-
te. Esse fundo teria receitas provenientes de diversos 
impostos e contribuições sem onerar o Tesouro, sem 
sacrificar contas públicas e sem penalizar o nosso 
contribuinte.

A PEC propõe também a criação de um conselho 
consultivo que vai acompanhar os gastos.

Sr. Presidente, quero dizer, por fim, que o fundo 
não constitui a única fonte de financiamento da edu-
cação profissional: seria apenas um fundo de apoio ao 
desenvolvimento das ações do setor privado...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para 
concluir, Sr. Presidente, quero dizer que sou um apai-
xonado pelo ensino profissionalizante. Digo e repito 
que seria importantíssimo que em cada cidade deste 
País tivéssemos pelo menos uma escola profissiona-
lizante. Cidades pequenas teriam uma escola à altura 
da sua realidade; cidades maiores poderiam ter uma 
dúzia de escolas. 

Enfim, vemos que muito precisa ser melhorado. 
Os salários e o acesso à educação são exemplos. Pre-
cisamos trabalhar para que as oportunidades sejam 
iguais para todos. Vida digna é um direito de todos os 
brasileiros. É preciso que esta Casa se debruce so-
bre estes temas: ensino profissionalizante e políticas 
voltadas a emprego e renda.

Obrigado, Sr. Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, S¨£s e Srs. 
Senadores, hoje estamos aqui para fazer uma reflexão: 
O que faríamos se vivêssemos com R$900,00? Se pe-
garmos uma cidade como Brasília, o valor pagaria o 
aluguel e o condomínio de um apartamento razoável, 
com uns dois quartos.

Bem, mas e os gastos adicionais? O que faría-
mos, por exemplo, para nos alimentar, para educarmos 
nossos filhos, para garantirmos nossa saúde e a de 
nossa família? E se recebêssemos um salário mínimo, 
R$ 300, ou menos, como viveríamos? 

Queremos refletir sobre isso porque a maioria dos 
trabalhadores formais brasileiros – 59,5%-, ganham até 
3 salários mínimos. Os dados foram divulgados esta 
semana e constam do ¡°Perfil do Trabalhador Formal 

Brasileiro¡±, uma pesquisa realizada pelo Serviço So-
cial da Indústria (Sesi). 

De 2001 a 2003 o número de trabalhadores com 
menores salários passou de 58,1% para 64,2%. O 
número de analfabetos diminuiu, mas ainda é alto: foi 
de 1,7% para 1%. Os que não completaram o ensino 
fundamental passaram de 29,7% para 26%. Em outros 
países da América Latina a média de escolaridade dos 
trabalhadores é bastante superior à nossa: no Chile, 
por exemplo, são 12 anos. No Brasil, a média fica em 
torno de 6 anos.

De acordo com os padrões internacionais, a cada 
quatro assalariados brasileiros, um não tem educação 
mínima exigida de um trabalhador.

A pesquisa realizada pelo Sesi nos mostra ainda 
que essas mesmas pessoas que ganham até R$900,00 
e que têm baixa escolaridade; estão na faixa dos 30 a 
39 anos; em sua maioria (60%) são do sexo masculino; 
trabalham no setor de serviços (31,7%); e concentram-
se na região Sudeste (52,1%).

Esse quadro alerta para a importância de pen-
sarmos e de colocarmos em prática políticas públicas 
voltadas à saúde, à educação, à habitação, ao sane-
amento, enfim, uma série de medidas que garantam 
a qualidade de vida dos brasileiros.

Por razões assim é que, ano após ano, insisto 
para que haja a valorização do salário mínimo e para 
que seja adotada uma política permanente de reajuste 
do mesmo. Digam o que quiserem, mas uma coisa é 
certa: a maioria dos brasileiros depende do mínimo.

As diferenças existentes no Brasil são gritantes. 
Desigualdades que crescem a cada ano e têm colo-
cado o país em uma posição vergonhosa.

De acordo com relatório da ONU divulgado no 
mês passado, o Brasil tem a maior desigualdade social 
da América Latina. Nosso salário mínimo é o menor. E 
o que temos previsto para o ano que vem? Um mínimo 
em torno de R$321,00.

Nosso PLS nº 314/05 foi apresentado a fim de 
modificar esta realidade. Ele baseia-se na aplicação 
de 5,5% a título de previsão inflacionária e de 26,51% 
a título de aumento real, sobre o valor atual do salá-
rio mínimo. A idéia é que, em 1º de maio de 2006, o 
montante seja de R$ 400,40. Uma política de reajuste 
mantida por nós desde 2003.

Mas, mais importante que aprovar um salário 
mínimo de R$400,40 é a aprovação de uma política 
permanente de reajuste do salário básico, item que tam-
bém faz parte do projeto. Os critérios adotados para o 
reajuste do mínimo deverão preservar o seu valor real 
ano a ano. Com isso a concessão do correspondente 
à inflação mais o dobro do PIB será garantida.
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Nosso projeto não esquece os aposentados e 
pensionistas: deve sim haver vínculo entre os reajus-
tes da previdência e do salário mínimo garantindo a 
atualização automática dos valores dos benefícios pre-
videnciários e preservando o justo valor de milhares 
de aposentadorias e pensões.

A importância, o reflexo do salário mínimo na vida 
dos brasileiros é evidente, por isso lamentamos que 
a Comissão Mista que tratará sobre o salário mínimo 
– matéria já aprovada-, ainda não tenha sido insta-
lada. E, atentem, basta que a Câmara indique seus 
representantes!

Nossos trabalhadores, nossos idosos merecem 
atenção especial. Nossos jovens, os mais atingidos 
pela pobreza, também.

Os dados divulgados pelo Sesi alertam ainda 
para a situação de nossos jovens. Como eles entra-
rão no mercado de trabalho? Vamos mais além, que 
mercado os receberá? 

Se cruzarmos os dados dessa pesquisa com ou-
tra, realizada pelo Departamento de Assuntos Econô-
micos e Sociais das Organizações das Nações Unidas 
(ONU), veremos que a situação de nossa população 
jovem é ainda mais alarmante. O levantamento nos 
mostra que 11 milhões de adolescentes na América 
Latina vivem com até US$1.00 por dia. 

Vejamos, o dólar está em torno de R$2,28, então, 
por mês isso daria cerca de R$68,4. A questão é: o 
jovem pode viver com esse valor mensalmente?

E tem mais, no mundo, até 2002, já eram 208 mi-
lhões de jovens abaixo da linha de pobreza, ou seja, 
vivendo com no máximo, US$2.00 por dia. Essa é a 
triste realidade que a população jovem enfrenta!

Insisto: nossos jovens precisam de ensino profis-
sionalizante. Necessitam de qualificação para ingressar 
no mercado de trabalho.

Esse grande contingente de assalariados, os 
59,5% que vivem com até três salários mínimos, me-
recem e querem que seus filhos tenham um futuro me-
lhor. Não precisamos de pesquisas para sabermos isso. 
Ninguém gosta de viver em condições precárias.

São pessoas que têm consciência de que a ex-
clusão dificulta o acesso de seus filhos ao ensino, à 
qualificação profissional. Trabalhadores que sabem que 
podem ser atingidos pelo desemprego, o que acaba 
inviabilizando um futuro melhor. 

Por razões assim é que apresentamos, em 2003, 
o PLS nº 274. A matéria cria o Fundo de Desenvolvi-
mento do Ensino Profissional e Qualificado do Traba-
lhador (FUNDEP). O objetivo do Fundo é destinar ver-
bas para o custeio de programas voltados à educação 
profissionalizante a fim de gerar trabalho e renda e, 
conseqüentemente, melhorar as condições de acesso 

ou de permanência dos nossos jovens no mercado de 
trabalho. Os desempregados também serão beneficia-
dos já que o projeto prevê investimentos produtivos e 
na qualificação profissional.

Na mesma linha, apresentamos este ano a PEC 
24/2005 que prevê a constituição de um fundo nacional 
voltado ao ensino profissionalizante. Esse fundo teria 
receitas provenientes de diversos impostos e contri-
buições sem onerar o Tesouro, nem sacrificar outras 
políticas públicas.

A PEC propõe criação de conselho consultivo e 
de acompanhamento, formado por representantes do 
poder público e da sociedade civil, com o objetivo de 
realizar o controle social da aplicação dos recursos 
do Fundo.

O Fundo não constituiria a única fonte de finan-
ciamento da educação profissional: seria apenas um 
fundo de apoio ao desenvolvimento das ações do setor 
privado e de iniciativas do poder público. Ou seja, com 
isso, o financiamento da manutenção dos estabeleci-
mentos que oferecem cursos de educação profissional 
não seria atingido.

Enfim, vemos que muito precisa ser melhorado. 
Os salários, o acesso à educação, são exemplos claros 
disso. Precisamos trabalhar para que as oportunidades 
sejam iguais para todos. Vida digna é um direito de todos 
brasileiros. Esse preceito está em nossa Carta Magna, 
cabe a nós começarmos a colocá-lo em prática.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sr¨£s e Srs. 
Senadores, estou perplexo com a decisão do Conselho 
Nacional de Política Fazendária – Confaz anunciada pe-
los governadores do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Pará e São Paulo de não repassar aos exportadores o 
ressarcimento dos créditos aos quais eles têm direito 
pela isenção do Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços – ICMS incidente sobre os produtos 
de exportação, enquanto a União não ressarcir o que 
deve aos Estados.

Acontece que o Governo Federal não está cum-
prindo com os repasses devidos e promete contingen-
ciamento dos recursos previstos na Lei Kandir. Com a 
atitude de deixar de provisionar recursos para o fundo 
de ressarcimento o governo está descumprindo a lei. 

Essa medida vem forçar os exportadores a se alia-
rem à luta dos governadores para que a União repasse 
os recursos devidos. Porém, o atraso nesse ressarci-
mento inviabiliza o setor exportador. O empresariado 
está na incomoda situação entre o Governo do Estado 
e a União e tem disparado críticas tanto aos governa-
dores de estado quanto ao Governo Federal.
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O ministro da Fazenda Antonio Palocci recebeu 
os governadores e pediu 15 dias para resolver o im-
passe criado. 

O ministro Paulo Bernardo afirmou que o dinheiro 
dos estados não foi incluído no Orçamento deste ano 
e nem no projeto orçamentário para 2006, por esse 
motivo não foi liberado. É preciso regulamentar o fundo 
de compensações criado para reduzir as perdas dos 
estados com a Lei Kandir.

Essa situação agrava a crise gaúcha do setor 
calçadista exportador que já tem sido sacrificado com 
sucessivas políticas econômicas e tributárias desfa-
voráveis ao setor.

Empresários e trabalhadores pressionados pelo 
fantasma do desemprego, tem efetuado inúmeros pro-
testos para chamar a atenção do Governo Federal para 
a situação tensa que vivenciam.

É hora do Governo Federal olhar para o setor e 
mudar o atual quadro, pois já não temos como recu-
perar o que deixamos de exportar. 

É preciso retomar o crescimento alterando a atual 
política econômica, fortalecendo medidas que contri-
buem para a geração de emprego e renda e fortalecem 
o mercado interno. 

É, ainda, imprescindível aprovar uma reforma 
tributária menos onerosa ao empregador e mais justa 
para com a sociedade brasileira. E, por fim, é preciso 
fomentar as exportações.

Porém, neste momento, diante do fechamento 
de mais de 13 mil postos de trabalhos, desde o início 
deste ano, na região calçadista do Vale dos Sinos peço 
imediata liberação dos créditos de exportação devidos 
aos Estados. Sei que havendo vontade política encon-
traremos uma saída orçamentária.

Essa decisão é vital para dar um fôlego ao expor-
tador e para preservar a manutenção dos empregos 
em todo o país! 

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Obrigado, Senador Paulo Paim. 
Concedemos a palavra ao Senador Antero Paes 

de Barros, PSDB do Mato Grosso.
S. Exª dispõe de 15 minutos para o seu pronun-

ciamento.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, reassumo o manda-
to de Senador trazendo para o Senado e para o meu 
Partido, o PSDB, a mensagem das ruas. É chegada a 
hora de desmascarar o farisaísmo do Presidente Lula. 
Imaginando estar no País da Alice, o Presidente diz, 
sem nenhum rubor, que não há provas sobre o mar de 
lama do seu Governo e do PT. 

Não dá mais para procrastinar e nem para tapar 
o sol com a peneira. Não é mais possível ignorar os 
fatos e nem o sentimento dos brasileiros. Chegou a 
hora da verdade. Lula diz que quer provas. Existem 
provas. Vamos a elas.

Dia 13 de fevereiro de 2004, uma sexta-feira, 
aniversário do PT. A revista Época publica reportagem 
sobre a fita de vídeo em que Waldomiro Diniz pedia pro-
pina ao dono de casas de jogos Carlinhos Cachoeira. 
Começamos a perceber, naquele dia, que havia algo de 
podre no reino da Dinamarca. Denunciei o fato daqui, 
da tribuna do Senado. Eu dizia daqui: “ou o Presiden-
te Lula demite hoje o José Dirceu ou ele se exonera 
ou acabou o Governo”. Não haverá mais autoridade 
moral. Eu estava certo. O Governo demorou a agir, e 
quando agiu foi para proteger os acusados.

Os Procuradores da República que já vinham 
investigando Waldomiro Diniz foram imediatamente 
afastados. Aqui quero abrir um parêntese. Tenho pelo 
ex-Procurador-Geral Claudio Fonteles enorme respeito, 
mas o que se fez contra o Dr. Santoro, em função de 
outra fita divulgada sobre o depoimento de Carlinhos 
Cachoeira, é inadmissível. O Dr. Santoro é um dos ho-
mens que mais ilustram o Ministério Público brasileiro 
e muito contribuiu para o combate ao crime organizado 
no Acre e no Espírito Santo e para que fossem apura-
das muitas mazelas na política brasileira.

Daquela data até hoje, o Ministério Público, nos-
sa maior conquista desde 88, é outro. Enfraqueceu-se. 
O Governo joga pesado contra a instituição, inclusive 
para barrar o direito do Ministério Público de investi-
gar. Como conseqüência dessa mordaça petista, foi 
aberta a sindicância interna no Palácio do Planalto e 
inquérito da Polícia Federal para fabricar a inocência de 
Waldomiro e de seu chefe, o ex-Ministro José Dirceu. 
O republicanismo alardeado pelos petistas não valia 
para Waldomiro e Dirceu, que, ainda hoje, zombam da 
inteligência nacional. 

O Governo mobilizou seus Líderes para impedir 
aqui a instalação da CPI sobre Waldomiro e sobre os 
bingos. Nada foi apurado até hoje pela Polícia Federal 
e pela tal sindicância interna.

O caso Waldomiro foi a primeira luz amarela sobre 
a propalada ética do PT. Mostrou a ponta de um iceberg 
gigantesco. Sob a lâmina d’água, fora do alcance das 
vistas, havia um mar de lama: as fontes do financia-
mento das campanhas eleitorais de Lula e do PT.

Muita gente pensou que era um fato isolado. 
Waldomiro, um servidor de terceiro de escalão, que 
não era tão terceiro assim, agiria por conta própria, 
sem o conhecimento do seu chefe imediato e de todo 
o Governo.
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Infelizmente, sabemos hoje, inclusive pela recen-
te acareação da CPI dos Bingos, que Waldomiro não 
estava só e o episódio não era um fato isolado. 

De lá para cá, foram muitas as suspeitas e as 
denúncias sobre o Presidente da República e seu Par-
tido. Waldomiro mantém um silêncio inexplicável para 
proteger seu ex-chefe José Dirceu. A única revelação 
que fez do esquema criminoso do PT foi a de que re-
passou R$100 mil dados por Carlinhos Cachoeira ao 
petista Geraldo Magela, candidato a Governador do 
Distrito Federal em 2002. O que fez o Governo diante 
da única revelação de Waldomiro? Magela nunca foi 
investigado. Ao contrário, foi premiado com a Presidên-
cia do Banco Popular do Brasil. Nomeado por Lula, o 
“paladino”, entre aspas, claro, da luta contra a corrup-
ção, aquele que diz que não rouba nem deixa roubar, 
Magela recentemente foi demitido.

Até quando o Brasil vai conviver com esse es-
cárnio do Presidente, que mente dizendo que no seu 
Governo não rouba nem deixa roubar?

E aí vieram novas denúncias na imprensa contra 
os amigos do Presidente. Estoura o rumoroso caso da 
ONG Ágora, que desviou recursos do FAT. O Presidente 
da Ágora, Mauro Dutra, é amigo do Presidente Lula. 
O importante nessa história é que a Ágora assina um 
convênio com o Ministério do Trabalho para qualificar 
mão-de-obra. Esse convênio previa o pagamento de 
três parcelas. Em menos de 48 horas o convênio foi 
assinado e pago em uma única parcela. Só há um 
motivo: o empresário Mauro Dutra foi quem recepcio-
nou, no reveillon de 2002, o Presidente Lula na sua 
casa em Búzios.

Logo em seguida, começa a ganhar evidência na 
mídia a sinistra figura de Delúbio Soares, o tão afama-
do hoje extesoureiro do PT.

Na edição de maio de 2004, a revista Veja trouxe 
reportagem sob o título “Quem precisa de inimigos?”, 
na qual vincula Delúbio e Mauro Dutra. Disse Veja:

Maurinho, como é chamado por Lula, foi arreca-
dador nas campanhas eleitorais. Na campanha presi-
dencial de 2002, abordava empresários, e os que con-
cordavam em pôr a mão no bolso eram encaminhados 
ao tesoureiro oficial, Delúbio Soares.

A Folha de S.Paulo, em 17 de junho de 2004, 
comenta a atuação de Delúbio, reproduzindo uma fra-
se dele próprio: “Empresário também é cidadão. Eles 
estiveram em São Paulo e cobraram a possibilidade de 
influir nos programas de Governo”. Quando era oposi-
ção, o PT chamava isso de lobby e tráfico de influência. 
No Governo do PT, isso se chama cidadania!

Dezenas de reportagens e denúncias foram publi-
cadas nos meses seguintes. Envolvem Delúbio com os 
vampiros do Ministério da Saúde. Falam da desenvol-

tura do tesoureiro nos gabinetes de Brasília, inclusive 
no Palácio do Planalto. Os petistas justificam: “Era nor-
mal que o Delúbio fosse ao Palácio do Planalto, porque 
ele era dirigente do PT”. Ora, a imprensa registrou que 
Delúbio despachou no Ministério dos Transportes, com 
Anderson Adauto, que não era dirigente do PT, que não 
era Ministro do PT, que era de um outro Partido.

Nunca um Governo utilizou tanto o aparelhamen-
to da máquina pública para fortalecer as finanças do 
Partido. Se a Arena foi o maior partido do Ocidente, 
como diziam os ditadores da época, o PT é, por inter-
médio dessa gestão de Dirceu e de Delúbio, o Partido 
mais rico do Ocidente, apropriando-se de receitas até 
hoje não explicadas.

O uso de verba do Banco do Brasil para a com-
pra de ingressos para o show de uma dupla sertaneja, 
por influência de Delúbio Soares, vira escândalo na 
imprensa nacional. Enquanto isso, o Presidente, que 
foi eleito para governar, diz que não sabe de nada, 
não faz nada. Delúbio continua atuando como se nada 
tivesse acontecido.

O Senador Tasso Jereissati, um dos mais sóbrios 
e respeitados representantes do meu Partido, alertou a 
Nação e o Governo de que o tesoureiro petista estava 
ultrapassando todos os limites do razoável. 

O Governo fez ouvidos de mercador, e Delúbio 
continuou a operar. Tasso pregou no deserto. Não 
mereceu sequer resposta do Líder do Governo. O Pa-
lácio do Planalto não deu um pio a respeito. Em lugar 
de apurar a roubalheira que já existia, o PT, por meio 
do então Presidente José Genoino, entrou com pro-
cesso no Supremo Tribunal Federal contra o Senador 
Tasso. Não importa que S. Exª seja do meu Partido; 
importa que o Senador tem a garantia de imunidade 
parlamentar por suas opiniões. Nem isso o Governo 
do PT respeitou.

Então, Srs. Senadores, a imprensa descobre mo-
vimentações irregulares de recursos do Sr. Henrique 
Meirelles, Presidente do Banco Central. Meirelles é 
acusado de evasão de divisas. A CPMI do Banestado 
colocou no voto em separado que apresentei todos os 
detalhes das operações de Henrique Meirelles quan-
do esteve à frente do Bank Boston ou quando esteve 
morando nos Estados Unidos, utilizando doleiros para 
fazer ingressar recursos no Brasil.

O que faz o Presidente que diz que não rouba, 
não deixa roubar, não furta, não deixa furtar, que é 
ético, que ninguém é mais honesto do que ele? O que 
faz o ético Presidente Lula? Demite o Sr. Meireles? 
Não. Cobra explicação do Dr. Meireles? Também não. 
O Governo ético, que não rouba nem deixa roubar, 
blinda o Presidente do Banco Central com o cargo de 
Ministro de Estado. O Dr. Meireles ganha foro privile-
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giado e fica a salvo de qualquer ação penal proposta 
pelo Ministério Público, ganhando, evidentemente, o 
foro do Supremo Tribunal Federal.

Como Presidente da CPMI do Banestado, por 
diversas vezes questionei o sentido ético do trabalho 
do Relator daquela Comissão e da Bancada que dava 
sustentação às suas argumentações. Primeiro, as su-
cessivas negativas do Relator em aceitar a convocação 
do Sr. Paulo Maluf para depor. Sequer aceitou colocar 
o requerimento em votação. Maluf era considerado o 
responsável pelo maior desvio de recursos de obras 
públicas já verificado no País e um dos grandes reme-
tentes de divisas ilegais para o exterior. Desde aque-
la época, eu acreditava que o PT protegia Maluf para 
garantir o apoio dele à reeleição da Prefeita de São 
Paulo, Marta Suplicy. Mas o Relator alegava que não 
havia documentos, os quais a própria CPI encaminhou 
ao Ministério Público de São Paulo, que comprovavam 
o envolvimento de Maluf na evasão de divisas.

O outro caso em que o PT adotou comportamento 
suspeito na CPMI do Banestado foi na quebra de sigilo 
bancário e telefônico do Sr. Antonio Celso Cipriani. O 
PT não queria abrir o sigilo do empresário, que deu 
calote de quase US$1 bilhão na praça, suspeito de 
falência fraudulenta da Transbrasil, acusado de deixar 
milhares de desempregados sem receber os direitos 
trabalhistas e que remeteu centenas de milhões de 
dólares ilegalmente para o exterior.

Tudo comprovado. Nada que interessasse ao PT. 
Foi um comportamento estranho. Nem Freud explicaria. 
Quem explicou foi o Líder de meu Partido, Senador Ar-
thur Virgílio. Num discurso neste plenário, no dia 14 de 
dezembro de 2004, o Líder do PSDB contou a incrível 
história do patrimônio imobiliário do Presidente Lula 
em São Bernardo. Antes de comprar o tal apartamento, 
Lula morou durante nove anos numa casa cedida pelo 
advogado Roberto Teixeira. Roberto Teixeira era dono 
de uma empresa chamada Cepem, que assessorou 
várias Prefeituras do PT e ajudou candidatos do PT 
em diversas campanhas eleitorais.

Lula comprou o apartamento onde moram seus 
filhos com dinheiro obtido com a venda de um auto-
móvel Omega e certa quantia apurada com a venda 
de um terreno recebido de herança por sua esposa, 
Dona Marisa Letícia. O estranho é que o tal terreno de 
herança tinha sido declarado de utilidade pública pela 
Prefeitura de São Bernardo para desapropriação. Mas, 
após cinco anos de administração petista, a Prefeitura 
desistiu da desapropriação. Parte da área foi vendida 
para Antonio Celso Cipriani, presidente da Transbra-
sil, que tinha como advogado o Sr. Roberto Teixeira, o 
mesmo da empresa Cepem. Cipriani, depois, vendeu 
o terreno para a construtora Dalmiro Lorenzoni, que 
tinha como advogado, coincidentemente, vejam só, o 
mesmo Sr. Roberto Teixeira.

O Líder Arthur Virgílio, que contou tudo isso, sabe 
das coisas. Dias depois, o Presidente Lula foi padrinho 
de casamento da filha do advogado Roberto Teixeira.

Mas tem mais coisas estranhas envolvendo o Pre-
sidente Lula e esse advogado. Vejam só: consultando 
arquivos de imprensa, constatei que o mesmo Roberto 
Teixeira foi acusado, em 1995, de comandar, já naque-
la época, um amplo esquema, junto a Prefeituras do 
PT para captar recursos (de caixa dois) destinados a 
financiamento eleitoral do Partido. E quem denunciou 
tal esquema? Novamente não foi a oposição, foi o ex-
guerrilheiro e petista Paulo de Tarso Venceslau.

Paulo de Tarso era funcionário da Prefeitura de 
São José dos Campos. Por ter feito a denúncia, foi 
demitido pela então prefeita Ângela Guadagnin, hoje 
fervorosa defensora do Governo na CPMI dos Cor-
reios e do Ministro José Dirceu no Conselho de Ética 
da Câmara dos Deputados.

Paulo de Tarso foi também julgado pelo Conselho 
de Ética petista e acabou – vejam bem –, por ter feito a 
denúncia, sendo expulso do Partido dos Trabalhadores. 
Roberto Teixeira continua bem. É advogado, sócio de 
Antonio Cipriani e compadre de Lula. Roberto Teixeira 
é um homem de sucesso. Tem amigos e compadres 
nos locais certos.

Esse comportamento venal, faccioso do Presi-
dente, de que tratou o líder Arthur Virgílio, foi confir-
mado pela insuspeita figura – aí novamente não é da 
Oposição – do jurista Hélio Bicudo, petista histórico, 
em entrevista recente à Veja. 

Diz Bicudo:
Lula é um homem centralizador. Sempre foi Pre-

sidente de fato do partido. É impossível que ele não 
soubesse como os fundos estavam sendo angariados 
e gastos e quem era o responsável.

O repórter pergunta: “E por que o Presidente não 
tomou nenhuma atitude para impedir que a situação 
chegasse aonde chegou?”

Bicudo responde: “Ele é mestre em esconder a su-
jeira embaixo do tapete. Sempre agiu dessa forma”.

“Há outros exemplos dessa característica?” – per-
gunta a Veja.

E Bicudo responde:

Há um muito claro. Em 1997, presidi uma 
comissão de sindicância do PT para apurar de-
núncias contra o empresário Roberto Teixeira, 
que estava usando o nome de Lula para obter 
contratos de prefeituras em São Paulo. A res-
ponsabilidade dele ficou claríssima. Foi pedida 
a instalação de uma comissão de ética e isso 
foi deixado de lado por determinação de Lula, 
porque o Roberto Teixeira é compadre dele. O 
único culpado foi o Paulo de Tarso Venceslau, 
autor da denúncia. 

Quem diz isso é Hélio Bicudo, fundador do PT 
e um dos grandes nomes deste País na luta pelos di-
reitos humanos. 

Aí nós compreendemos melhor por que o PT agiu 
com toda aquela garra para proteger o Sr. Roberto Tei-
xeira e o Sr. Antônio Cipriani na CPMI do Banestado.
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E o que faz Lula hoje? Na semana passada, disse: 
“Olha, se as CPIs não conseguirem provar a origem dos 
recursos, as CPIs estarão desmoralizadas.”. Ou seja, 
ele está apostando que é verdade o que diz Hélio Bi-
cudo: “Ele é mestre em esconder a sujeira debaixo do 
tapete. Sempre agiu dessa forma.”. Traduzindo o que 
Lula quer dizer: se o Delúbio fez bem feito e se fizer 
bem feito, e a CPI não descobrir a origem do dinheiro 
que alimentou essas contas, as CPIs é que estarão 
desmoralizadas. Não será quem roubou que estará 
desmoralizado; não será quem assaltou este País que 
estará desmoralizado; ficará desmoralizado quem está 
investigando, na ótica desse Presidente que insiste com 
o Brasil que não rouba nem deixa roubar.

Em maio deste ano, veio a entrevista do Roberto 
Jefferson à Folha de S.Paulo e a descoberta desse 
escândalo que se chama mensalão. O País descobriu 
a existência do inacreditável Marcos Valério e suas 
agências publicitárias milagrosas, de onde jorram so-
mas fabulosas em dinheiro, que chegam aos políticos 
por intermédio dos Bancos Rural e BMG. Só aí o País 
tomou ciência do verdadeiro oceano de maracutaias 
armadas por essa gente do PT para pagar os gastos 
da campanha eleitoral, para financiar a posse de Lula, 
para comprar o apoio de Deputados e de Partidos in-
teiros aqui no Congresso Nacional. 

Para mim, pessoalmente, foi uma revelação. Com 
esses fatos novos, entendi muito do comportamento do 
PT na CPMI do Banestado. Roberto Jefferson confessou 
que recebeu R$4 milhões do PT para as campanhas 
eleitorais do PTB. Valdemar Costa Neto, Presidente do 
PL, que renunciou ao mandato de Deputado, revela 
com absoluta tranqüilidade que o seu Partido vendeu 
por R$10 milhões o apoio a Lula nas eleições presi-
denciais de 2002. O acordo foi fechado em reunião no 
apartamento do Deputado Paulo Rocha, ex-Líder do 
PT na Câmara. Nesse encontro, com a presença de 
Lula e José Alencar no apartamento, foi acertado o 
“número”: R$10 milhões e o PL indicou José Alencar 
para ser o vice na chapa de Lula. 

Alguém pode acreditar que Lula participou das 
negociações e fechou o acordo sem saber que a alian-
ça iria custar R$10 milhões?! Lula não sabia e não 
autorizou o acerto de R$10 milhões?! Como dizem os 
humoristas: “Me engana que eu gosto.”.

O mais incrível estaria por acontecer. Dias atrás, 
há menos de 10 dias, depois de todo escândalo do men-
salão, depois da confissão do Valdemar Costa Neto, 
depois de tudo isso ter vindo a público, o Presidente, 
que diz que “não rouba nem deixa roubar”, “não furta 
nem deixa furtar”, recebeu no Palácio do Planalto ele 
mesmo, Valdemar Costa Neto, para organizar com Lula 
a vitoriosa campanha de Aldo Rebelo à Presidência 
da Câmara dos Deputados.

Esse acerto custou bem mais do que os R$10 
milhões da eleição. Foram mais de R$1,5 bilhão em 
emendas ao Orçamento, para recomprar a Câmara do 
mensalão, agora para apoiar Aldo Rebelo.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me V. 
Exª um aparte.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Um instante só. Quero apenas fazer um parêntese 
antes de conceder o aparte a V. Exª. 

Aldo tem biografia, tem uma história, é um homem 
de bem, não merecia ser envolvido numa armação des-
se tipo. O problema são as suas companhias... 

Eu torço para que Aldo Rebelo, nesse instante 
histórico de sua vida, entre virar o Presidente da Câma-
ra do mensalão e honrar a biografia de um comunista 
na Presidência da Câmara dos Deputados, fique com 
a sua biografia e não permita essa pizza que o mestre 
cuca Lula está engendrando desde sua eleição lá do 
Palácio do Planalto.

Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Antero 

Paes, primeiramente, é gratificante revê-lo na tribuna. 
Lembro-me, no começo do nosso mandato, quando 
nas segundas e sextas-feiras a Casa não funcionava. 
Vínhamos Efraim, Antero Paes, Arthur Virgílio e eu, que, 
como era o que tinha mais idade, presidia a sessão, e 
Mozarildo também. V. Exª volta e, neste instante, me 
faz lembrar Afonso Arinos na crise do Getúlio – que 
tinha o DIP (Departamento de Imprensa e Propagan-
da), o Goebbels da época, que dizia que nada estava 
havendo –, que, dessa tribuna, dizia: “Será mentira o 
órfão? Será mentira a viúva? Será mentira o mar de 
lamas?” E Getúlio teve aquela única saída digna. Mas 
quero fazer apenas uma correção ao discurso de V. Exª, 
que é uma peça entre as melhores realizadas em 181 
anos, salvaguardando a democracia deste País. Só 
uma correção: V. Exª foi buscar areia no maior Partido 
das Américas e disse que o PT tem, hoje, o título de 
mais rico e eu acrescentaria o de mais corrupto nes-
ses 505 anos de História do Brasil.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT) – Incorporo a adequada correção de V. Exª ao 
meu discurso.

Viremos a página. Marcos Valério disse que re-
passou mais de R$4 milhões ao PP, por meio do Líder 
José Janene. Lula diz que não sabia disso.

Os diretórios estaduais do PT também receberam 
verbas do PT Nacional pelo Banco Rural. Correntes 
de esquerda e de centro do PT, todos sem exceção, 
acusam a utilização de dinheiro do caixa dois.

Muitos dirigentes do PT e alguns Deputados bo-
taram o dinheiro no bolso, distribuíram entre parentes, 
amigos e cabos eleitorais, na maior falta de vergonha 
de que se tem notícia neste País. E Lula continuava 
não sabendo de nada... Fantástico!!!

Senadores e Senadoras, considero uma falta de 
respeito à inteligência nacional o Presidente Lula rea-
firmar que não sabia de nada do que acontecia no seu 
Partido e no seu Governo. E considero uma falta de 
respeito à inteligência do eleitorado, nós, Senadores 
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e Deputados, fingirmos que acreditamos que o Lula 
não sabia de nada. 

Francamente!!! Onde estava o Lula? Em Marte?! 
E nós, onde estamos?

Estou dizendo isso porque chegará o momento 
que não poderemos – PSDB, PFL, Oposição ou nenhum 
membro do Congresso Nacional – abdicar de cumprir 
com o nosso dever de propor o que precisa ser propos-
to, para punir todos os corruptos, doa ou não, seja ele 
integrante ou não da mais alta corte deste País.

Srªs e Srs. Senadores, são centenas de episódios, 
dezenas de denúncias. É o caso da propina paga pela 
GTech para manter o seu contrato milionário com a Cai-
xa Econômica Federal, denunciado por mim também 
desta tribuna. São os contratos de propaganda com 
as empresas de Marcos Valério, envolvendo milhões 
de reais. São os fundos de pensão, cujos dirigentes 
foram nomeados principalmente pelo José Dirceu, 
envolvidos em operações que deram grande prejuízo 
aos funcionários das estatais. Há até crime, o assas-
sinato do ex-Prefeito de Santo André, Celso Daniel, 
num episódio tenebroso, que mais uma vez envolve o 
caixa dois do PT. E o Lula ali, sem saber de nada. São 
tantos os casos que não dá para mencionar todos só 
neste discurso.

O fato é que o Governo foi tomado de assalto 
por um bando. Mais do que aparelhado, o Governo 
foi aquadrilhado. Os cargos foram entregues a um 
bando que rouba, corrompe e arruína o País. Lula é 
o chefe do Poder Executivo e, por extensão, o chefe 
deste Governo.

Não venham dizer que o Presidente Lula é um 
despreparado, que ele não estudou, que é um desqua-
lificado! Para mim, está clara, claríssima, cristalina a 
sua responsabilidade em todo esse episódio.

A Senadora Heloísa Helena, que conhece bem 
o Presidente e que com ele conviveu por muitos anos, 
costuma dizer que Lula é um homem brilhante, abso-
lutamente brilhante, que manipula as pessoas e en-
gana todos com sua falsa postura de homem simples 
do povo que não pôde ir à escola.

Aliás, eu já disse aqui que Lula não é uma pessoa, 
é um personagem criado para a política; um persona-
gem com discurso esquerdista e prática direitista; um 
personagem que, como candidato, prometeu romper 
com o Fundo Monetário Internacional e que, como go-
vernante, adota uma política econômica elogiada pelo 
FMI e pela banca internacional.

Na campanha eleitoral, era o personagem “Lulinha 
Paz e Amor”. No Governo, é o personagem “Inocên-
cio Honesto da Silva”, que não rouba, que não deixa 
roubar, que não mente nem deixa mentir, que nada 

sabe sobre os roubos, sobre a corrupção e sobre as 
mentiras que acontecem no seu Governo.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT) 
– Estou encerrando, Sr. Presidente.

Vejo com muita preocupação as articulações de 
bastidores para abafar as investigações sobre o men-
salão, para salvar mandatos de Deputados acusados 
e para manter vivo um Governo que já morreu e está 
fedendo.

Sr. Presidente, sinto no ar, além do cheiro da 
podridão, um forte cheiro de pizza. E proponho que 
ajamos com rigor na apuração dos crimes, na identi-
ficação dos responsáveis e na punição dos culpados. 
Caberá ao Congresso, principalmente à Câmara dos 
Deputados, que já não votou nenhuma reforma na lei 
eleitoral, impedir a concretização dessa pizza.

Estou aqui para dizer que não concordo com esse 
comportamento solto em relação às responsabilidades 
do Presidente Lula, o Presidente que não rouba, não 
deixa roubar, não furta e não deixa furtar.

O povo brasileiro não aceita que todo esse epi-
sódio do mensalão acabe em pizza, muito menos em 
uma pizza barbuda.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Bom retorno, Senador Antero Paes de Barros! Dese-
jamos a V. Exª pleno êxito durante todo o seu mandato. 
V. Exª estava fazendo falta a esta Casa.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a palavra como 
Líder, para uma comunicação inadiável, pedindo escu-
sas ao Senador Ribamar Fiquene, que seria o próximo 
orador. Trata-se de registro breve que quero fazer.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo Ca-
valcanti, como Líder, para uma comunicação urgente, 
por cinco minutos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, na carreira de um médico, 
não há nada mais frustrante ou apavorante do que 
o momento em que ele se vê diante de um paciente 
sem perspectiva de vida. É o terrível momento em que 
deve comunicar àquele que está sob os seus cuidados 
profissionais que não há mais nada a fazer e que es-
tão esgotadas todas as possibilidades de cura. Nesse 
momento, muitas vezes, mesmo que a cura não seja 
mais uma possibilidade, há a tarefa duríssima de cui-
dar, física e psicologicamente, do paciente terminal e 
dos seus familiares.
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Na maioria dos casos, o chamado Cuidado Palia-
tivo é oferecido para pacientes vítimas de câncer e de 
Aids, bem como para portadores do Mal de Parkinson 
e do Mal de Alzheimer e para pessoas afetadas por 
uma série de doenças degenerativas.

Pensando nessas pessoas, em suas famílias e 
nos profissionais da área de saúde, diversas organiza-
ções médicas ao redor do mundo resolveram marcar o 
dia 8 de outubro de 2005 como o primeiro Dia Mundial 
de Cuidados Paliativos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), “Cuidados Paliativos são aqueles que consistem 
na assistência ativa e integral a pacientes cuja doen-
ça não responde mais ao tratamento curativo, sendo 
o principal objetivo a garantia da melhor qualidade de 
vida tanto para o paciente como para seus respectivos 
familiares. A medicina paliativa irá atuar no controle da 
dor e promover o alívio nos demais sintomas que os 
pacientes possam desenvolver”.

Os Cuidados Paliativos, de acordo com o Pro-
grama Cuidar Sempre, da Coordenadoria de Câncer 
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm, entre 
outras, como diretrizes:

– melhorar a qualidade de vida residual do pa-
ciente;

– aliviar a dor e outros sintomas;
– apoiar psicológica, social e espiritualmente o 

doente e a família durante a doença e o luto;
– respeitar a autonomia e os valores da pessoa 

doente;
cuidar do paciente até o seu último momento.
No Brasil, existem, ainda, poucos grupos desti-

nados aos Cuidados Paliativos. Um deles, pioneiro na 
utilização da rede assistencial do SUS, é justamente o 
Cuidar Sempre, levado a cabo pelo Distrito Federal.

São muitos os pacientes que se encontram sem 
possibilidade curativa e que vislumbram a perspectiva 
da morte. Eles, bem como seus familiares, necessitam 
de atenção médica e psicológica.

É preciso estimular a criação de Programas Mu-
nicipais e Estaduais de Cuidados Paliativos. Faço vo-
tos para que o Ministério da Saúde, por intermédio do 
novo Ministro da Saúde – porque o outro não se inte-
ressava muito por saúde –, acompanhe-nos e perceba 
a importância da questão.

Deixo, por fim, registrado o meu apoio e con-
sideração pelas entidades que tornaram o dia 8 de 
outubro – portanto, amanhã – o Dia Mundial de Cui-
dados Paliativos.

Como médico, tenho o prazer de fazer este re-
gistro e de agradecer a gentileza de V. Exª por me 
conceder a palavra neste momento, Sr. Presidente. 
Agradeço também ao Senador Ribamar Fiquene a 
compreensão.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra ao Senador Ribamar Fiquene.

S. Exª dispõe de 15 minutos para o seu pronun-
ciamento.

O SR. RIBAMAR FIQUENE (PMDB – MA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Senadores, o pensamento, quando 
se amplifica no interesse comum, tem de obter a devida 
continuidade, fazendo do mérito a questão que venha 
a simbolizar os interesses do País.

Venho chamando a atenção, desde o momento 
em que passei a participar, com muita honra, do egré-
gio Senado Federal, para a busca de uma solução que 
possa dirimir uma dúvida existente no que concerne 
aos Vereadores do nosso País.

A nossa legislação não é omissa quando as 
questões nacionais são traduzidas pela hermenêu-
tica constitucional dentro da Carta Magna. Trata das 
delimitações, trata das convergências, que se natura-
lizam perfeitamente no âmbito maior do surgimento 
da questão, e manda que a Constituição Estadual, 
estabelecendo certamente analogia com o que foi 
prescrito na Constituição Federal, abra espaço à Lei 
Orgânica Municipal.

Então, depois de fazer um estudo profundo, de 
examinar detidamente a questão, verifiquei que a com-
petência para estabelecer as vagas dos Vereadores das 
Câmaras Municipais do País cabe à mesma Câmara 
Municipal, que, constitucionalmente, se estabeleça no 
Município pertinente.

Daí, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aca-
bo de dar entrada à proposta de emenda à Constitui-
ção que altera os critérios para a fixação do número 
de Vereadores. 

Ao art. 29 da mencionada e respeitada Consti-
tuição Federal, acresci o item IV, com a seguinte re-
dação:

Art. 29 (...)
IV – o número de vereadores será esta-

belecido na lei orgânica, observados, na sua 
definição, a extensão territorial, a dimensão 
populacional e a realidade socioeconômica do 
Município e os seguintes limites: (...)

E vêm, depois, os limites estabelecidos pela 
Constituição.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Fiquene, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. RIBAMAR FIQUENE (PMDB – MA) – Com 
muita honra, Senador.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Que-
ro-lhe dizer que tive a honra de subscrever a emenda 
constitucional de sua iniciativa, porque considero a 
redução do número de Vereadores, que não tivemos 
condições de recompor, um estupro cometido pelo 
Poder Judiciário. Estou inteiramente de acordo com 
V. Exª, que, inclusive, aprimora ainda mais a idéia. É 
pena que, no Brasil, legisle-se como se o País fosse 
formado apenas pelo litoral e não se perceba que ele 
é continental e tem diferenças regionais imensas. É im-
pressionante que a mídia retrate os Vereadores como 
desnecessários para a Nação e para os Municípios, 
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como se fossem um ônus pesadíssimo para o erário 
público. No entanto, não vejo essa mesma ênfase com 
relação à criação, por este Governo, de milhares de 
cargos de confiança. Às vezes, quando querem com-
parar a despesa do Poder Legislativo, o fazem com a 
de um Ministério “x”. Quer dizer, a despesa do Poder 
Legislativo Federal é equivalente à de um Ministério. 
Ora, isso já prova o quão pouco custa o Poder Legislati-
vo, já que apenas um de 30 Ministérios gasta o mesmo 
que o Poder Legislativo, que representa a população. O 
Vereador, aquele político que está no primeiro batente, 
junto à sociedade, deveria ser mais valorizado, pois é 
o homem que vê todos os problemas – das ruas, dos 
bairros, das áreas interioranas. V. Exª faz muito bem 
ao apresentar essa emenda constitucional, que espero 
possa merecer a atenção e o debate adequado desta 
Casa. Portanto, parabéns! Expresso minha solidarie-
dade a todos os Vereadores do Brasil.

O SR. RIBAMAR FIQUENE (PMDB – MA) – Muito 
obrigado pelo honroso aparte, Senador Mozarildo. 

Diz o art. 2ª da emenda que proponho:
Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi-

gor na data de sua publicação e aplica-se à legislatura 
que estiver em curso.

É um direito adquirido. Não deixou de ser uma 
medida abrupta a que se viu, a que se presenciou 
quando da última eleição municipal. De repente, o 
quadro mudou e estabeleceu-se a complexidade pelas 
interpretações várias, pelo vazio da lei.

Sabe-se que, de acordo com a Constituição Fe-
deral, o Poder Judiciário Eleitoral pode suprir as omis-
sões por meio de resoluções – é competência dele –, 
mas não olhou bem o respaldo da própria Constituição 
Federal, que dá direito aos Municípios, por intermédio 
das suas respectivas Câmaras, de estabelecer critérios 
para a existência das suas vagas.

Digo, na minha justificativa, que o nosso obje-
tivo é retornar à situação constitucional anterior às 
decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal 
Superior Eleitoral – porque, antes, as Câmaras é que 
estabeleciam o número de vagas –, que resultaram na 
fixação do número de Vereadores para cada Câmara 
Municipal de acordo com critérios estabelecidos por 
aquelas Cortes, a partir da interpretação constitucional 
que foi haurida do disposto no art. 29, IV, da Consti-
tuição Federal.

Não pretendemos com essa proposta insistir na 
grande celeuma que resultou de tais decisões, mas, 
sim, submeter ao constituinte derivado a possibilidade 
de fazer a interpretação autêntica do referido disposi-
tivo constitucional, com vistas a confirmar o princípio 
da autonomia municipal expressamente previsto no 
caput do art. 18 da Carta Política de 1988.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Riba-
mar Fiquene.

O SR. RIBAMAR FIQUENE (PMDB – MA) – Com 
muita honra, Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Entendo que 
a questão dos Vereadores é um caso mal resolvido. 
Deus escreve certo por linhas tortas: colocou V. Exª no 
mandato, como promotor público, com a experiência 
de advogado e de juiz.

O SR. RIBAMAR FIQUENE (PMDB – MA) – Mui-
to obrigado.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Isso foi uma 
intromissão do Poder Judiciário. Está havendo uma 
trapalhada toda: o Executivo não executa, aqui não 
se legisla e o Judiciário também, como todos, está 
contaminado. Não há nenhum melhor que o outro. 
Estão doentes e não os considero poder, como Mon-
tesquieu, mas instrumentos da democracia. O povo, 
que paga a conta, é o poder. Assim, esse foi um caso 
mal resolvido. Atentai bem: trata-se de uma verba com 
percentual fixo. Eu fui “prefeitinho”. O Presidente Lula, 
por intermédio do Duda “Goebbels” Mendonça, que es-
tava no auge, mostrou para a mídia que haveria eco-
nomia. Aí, o Poder Judiciário, para ganhar a simpatia, 
por meio da mentira de Duda “Goebbels” Mendonça 
e do Governo Lula, fez isso. Aqui, quis-se mudar; não 
se aceitou isso, não. Como diz Mitterrand, deve haver 
contrapoder, um deve frear o outro. Não devemos deixar 
o Judiciário passar por aqui como um trator, não. De 
maneira nenhuma. Aqui, há homem para frear isso. Se 
alguns estão com o rabo preso e estão cedendo, essa 
é uma outra história. Aqui, deve-se frear. Cada Poder 
serve para frear o outro. Houve, aqui, um trabalho mui-
to bonito, o mais belo, presidido pelo Tasso Jereissati, 
para aumentar o salário mínimo em R$15,00. Eu não 
fazia parte da Comissão mista, mas os vi, na calada 
da madrugada, se aprofundando, responsavelmente, 
para buscar recursos para um salário de R$500,00. No 
furor do poder, quando o time era capitaneado pelo “Zé 
Maligno”, mandou-se derrubá-lo. E a Câmara derrubou 
o trabalho consciente deste Poder regulador, que deve 
corrigir os erros daquela Casa. Para isso há Senado no 
mundo inteiro. É o poder revisor. Desmoralizaram-no, 
colocando um poder contra o outro, e a votação foi no 
dia seguinte. A maioria dos Senadores, decepcionados 
com aquele fato, não vieram e obteve-se o quórum mí-
nimo de 41. Assim, aceitou-se, curvou-se, agachou-se 
à interferência do Poder Judiciário, que não foi criado 
para isso, mas para frear. V. Exª veio do Maranhão, da 
cultura, de João Lisboa, de Gonçalves Dias e do pró-
prio Presidente Sarney. Sua formação jurídica o fez ser 
acreditado pelo povo, que o trouxe para cá. Estamos 
nessa luta, foi um caso mal solucionado e apresento-
me como o Cireneu dessa sua reforma.

O SR. RIBAMAR FIQUENE (PMDB – MA) – Mui-
to obrigado, Senador Mão Santa. Com muita honra, 
recebo seu aparte.

Tendo em vista essa autonomia, o Constituinte 
de 1987/8 apenas estabeleceu, mediante o art. 29, in-
ciso IV, da Carta Maior, faixas com os limites máximos 
e mínimos do número de Vereadores, de acordo com 
intervalos de números definidos de habitantes do Mu-
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nicípio, mas evitou fixar a proporcionalidade aritmética 
absoluta entre as duas variáveis, haja vista não haver 
previsto câmara municipal integrada por vereadores 
em quantidade superior a 21 e inferior a 33.

Também propomos, que a definição do número de 
vereadores seja feita pela Câmara Municipal, median-
te previsão na Lei Orgânica, e tenha como referência 
aspectos relativos à extensão territorial e as condições 
sócio-econômicas locais e não só o número de habi-
tantes do Município, como é hoje. 

Desse modo, podem as Câmaras Municipais 
adotar número de vereadores compatível com suas 
necessidades de representação política, com eviden-
tes ganhos para o exercício da autonomia político-ad-
ministrativa dos Municípios.

Por último, propomos, que a aplicação da norma 
constitucional decorrente da emenda seja aplicada à 
legislação corrente para que não haja dúvida a esse 
respeito.

Acreditamos que os nossos Pares haverão de 
apoiar esta proposta que objetiva o fortalecimento do 
poder municipal e conseqüente engrandecimento de 
nossa democracia representativa, cujo corolário é a 
descentralização do poder político o qual, atualmente, 
tende a se concentrar no âmbito da União.

Então, Srªs e Srs. Senadores, aqui está minha 
proposta e, diante disso, conclamo os representantes 
das duas Casas que formam o Congresso Nacional 
a fazer da objetividade dos interesses maiores da 
Pátria um acréscimo bem acentuado e bem definido, 
para que isso possa resultar na democracia e fazer a 
grande justiça.

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

– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição, 
que passo a ler.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
N° 54, DE 2005

Altera os critérios para a fixação do 
número de Vereadores.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1° O inciso IV do art. 29 da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 29.  ................................................
 ..............................................................
IV – o número de vereadores será esta-

belecido na lei orgânica, observados, na sua 
definição, a extensão territorial, a dimensão 
populacional e a realidade socioeconômica 
do Município e os seguintes limites:

 ....................................................  (NR)”

Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação e aplica-se à legislatura que 
estiver em curso.

Justificação

O nosso objetivo é retornar a situação constitu-
cional anterior ás decisões do Supremo Tribunal Fede-
ral e do Tribunal Superior Eleitoral que resultaram na 
fixação do número de Vereadores para cada Câmara 
Municipal de acordo com critérios estabelecidos por 
aquelas Cortes, a partir da interpretação constitucional 
que foi haurida do disposto no art. 29, IV, da Consti-
tuição Federal.

Não pretendemos com esta proposta insistir na 
grande celeuma que resultou de tais decisões, mas 
sim submeter ao constituinte derivado a possibilidade 
de fazer a interpretação autêntica do referido disposi-
tivo constitucional com vistas a confirmar o princípio 
da autonomia municipal expressamente previsto no 
caput do art. 18 na Carta Política de 1988.

Tendo em vista essa autonomia, o Constituinte 
de 1987/8 apenas estabeleceu, mediante o art. 29, in-
ciso IV, da Carta Maior faixas com os limites máximos 
e mínimos do número de Vereadores de acordo com 
intervalos de números definidos de habitantes do Mu-
nicípio, mas evitou fixar a proporcionalidade aritmética 
absoluta entre as duas variáveis, haja vista não haver 
previsto Câmara Municipal integrada por Vereadores 
em quantidade superior a 21 e inferior a 33.

Também propomos que a definição do número de 
Vereadores seja feita pela Câmara Municipal, median-
te previsão na lei orgânica, e tenha como referência 
também aspectos relativos à extensão territorial e às 
condições sócio-econômicas locais e não só o número 
de habitantes do Município, como é hoje.

Desse modo, podem as Câmaras Municipais 
adotar número de Vereadores compatível com suas 
necessidades de representação política, com eviden-
tes ganhos para o exercício da autonomia político-ad-
ministrativa dos Municípios.

Por último, propomos que aplicação da norma 
constitucional decorrente da emenda seja aplicada à 
legislatura corrente para que não haja dúvida a esse 
respeito.

Acreditamos que os nossos Pares haverão de 
apoiar esta proposta que objetiva o fortalecimento do 
poder municipal e conseqüente engrandecimento de 
nossa democracia representativa, cujo corolário é a 
descentralização do poder político o qual, atualmente, 
tende a se concentrar no âmbito da União.

Sala das Sessões, 7 de outubro de 2005. – Se-
nador Ribamar Fiquene, PMDB/MA.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 29. O município reger-se-á por lei orgânica, 

votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez 
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câ-
mara Municipal, que a promulgará, atendidos os princí-
pios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição 
do respectivo estado e os seguintes preceitos:

I – eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos ve-
readores, por mandato de quatro anos, mediante pleito 
direto e simultâneo realizado em todo o País;

II – eleição do prefeito e do vice-prefeito realiza-
da no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao 
término do mandato dos que devam suceder, aplicadas 
as regras do art. 77 no caso de município com mais 
de duzentos mil eleitores;

III – posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º 
de janeiro do ano subseqüente ao dia da eleição;

IV – número de vereadores proporcional à popu-
lação do município, observados os seguintes limites:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos 
municípios de até um milhão de habitantes;

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta 
e um nos municípios de mais de um milhão e menos 
de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois em máximo de 
cinqüenta e cinco nos municípios de mais de cinco 
milhões de habitantes;

V – subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos 
secretários municipais fixados por lei de iniciativa da 
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 
37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VI – o subsídio dos vereadores será fixado pelas 
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para 
a subseqüente, observado o que dispõe esta Constitui-
ção, observados os critérios estabelecidos na respectiva 
Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:
....................................................................................

 (À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania).

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições constantes nos art. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem, só para fazer uma solicitação que esqueci 
de fazer na ocasião de meu pronunciamento. Peço a V. 
Exª que considere como lido o material anexo que me foi 
enviado pelo grupo de médicos que está tratando dessa 
questão dos cuidados paliativos. Portanto, que seja dado 
como lido e faça parte de meu pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do inciso I e § 2º do 
art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.

Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti. 

S. Exª dispõe de 15 minutos para seu pronun-
ciamento. Depois será a vez do Senador Mão Santa, 
do Piauí.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a grande im-
prensa nacional e até mundial se ocupou, nos últimos 
dias, da greve de fome que um bispo lá do Nordeste 
fez para impedir o início das obras da transposição do 
rio São Francisco, exigindo, segundo ele, maior debate 
e que o Presidente desse garantias de que todos os 
aspectos seriam analisados.

Quero aqui fazer o registro desse fato para que 
faça parte integrante desse meu pronunciamento, 

porque é realmente um fato inusitado. Após anos de 
discussão sobre a matéria, envolvendo os Ministérios 
específicos, inclusive Meio Ambiente e Integração 
Nacional, após o Presidente ter anunciado, após, en-
fim, todo o trâmite da matéria, um bispo resolve fazer 
o protesto – não quero entrar no mérito da validade 
desse protesto, porque acho que todo mundo tem o 
direito de protestar. 

No jornal O Globo de hoje, há uma charge, cujo 
título é justamente “O padre e a pizza”, em que o Pre-
sidente da Câmara, Aldo Rebelo, se aproxima com 
uma pizza na mão, e o bispo pergunta: “Por que de-
moraram tanto?”

A matéria mereceu a atenção da colunista Tereza 
Cruvinel em sua coluna Panorama Político.

Vou só ler o resumo introdutório que ela sem-
pre faz:
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Hora das razões
A continuação do diálogo sobre o projeto do 

Rio São Francisco foi uma das condições aceitas 
pelo Governo para que Dom Luiz Cappio encer-
rasse sua greve de fome. Tal diálogo não deve ser 
bilateral, mas entre a sociedade e o governo. Os 
meios de comunicação trataram superficialmente 
do assunto, o Congresso também” – vejam só: 
os meios de comunicação e o Congresso trata-
ram superficialmente do assunto e agora o bispo 
aprofundou. “A greve do bispo e a abertura do 
governo criaram uma nova chance”.

Vem a matéria seguinte no jornal O Globo:

Acordo encerra a greve de fome do bispo.
Governo promete a D. Luiz revitalizar o 

Rio São Francisco antes das obras de trans-
posição.

Folha de S.Paulo:“Governo abre debate, 
e Bispo pára a greve”.

O Estado de S. Paulo:
Bispo suspende greve de fome, após 

promessas de Lula.
Governo se compromete a prolongar de-

bate sobre transposição, intensificar a revitali-
zação do rio e receber d. Luiz em audiência.

O Estado de S. Paulo:
Com promessa de debate, bispo sus-

pende greve.
Governo prometeu prolongar discussões 

e intensificar as obras de revitalização do rio.

Começam aqui algumas matérias que mostram, 
mais ou menos, a perplexidade ou pelo menos a po-
sição da Igreja: 

“Secretário-geral da CNBB diz que espera que 
‘essa moda não pegue’. 

Dom Odílio afirma que greve de fome foi decidida 
de forma isolada”.

Quer dizer, o bispo não falou em nome da Igreja Ca-
tólica, portanto. Ele não fez isso teoricamente, segundo a 
palavra do Secretário Geral da CNBB, em nome da Igreja 
Católica, mas o Presidente cedeu assim mesmo.

Outra matéria do Estado de S. Paulo:

Caso divide a Igreja e chega ao Vati-
cano.

Greve revela divergências no episcopado 
e representante do papa visita bispo.

Jornal do Brasil:

Promessa do governo põe fim à greve 
de fome do Bispo.

Jacques Wagner leva carta de Lula a re-
ligioso e se compromete a adiar obras. 

Negociação com o ministro durou cinco 
horas até o desfecho.

Interessante, essa obra da transposição está sob 
os cuidados do Ministério da Integração, do Ministro 

Ciro Gomes, e quem foi discutir o problema foi o Minis-
tro Jaques Wagner, que é da articulação política. Acho 
que isso significa atropelar o Ministro Ciro Gomes.

Finalmente, Sr. Presidente, diz o Correio Bra-
ziliense:

Após crítica, CNBB festeja fim da greve.
Depois de assistir a uma “guerra santa” entre 

religiosos a favor e contra a greve de fome do bispo 
dom Luiz Flávio Cappio, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) comemorou ontem 
o fim do protesto do religioso. Na avaliação do 
secretário-geral da CNBB, dom Odilo Scherer, o 
gesto representa a retomada do diálogo. ‘Vemos 
com alegria e alívio. A gente espera agora que o 
debate leve ao consenso. A Igreja não apóia nem 
é contrária ao projeto, mas se solidariza com o 
bispo. Esse gesto extremo de dom Cappio cha-
mou atenção. Foi importante’, afirmou.

Peço que todo o conteúdo das matérias citadas 
seja transcrito.

Fiz esse registro para mostrar como projeto des-
sa natureza, que tem interesse nacional, que envolve 
interesse de vários Estados não pode realmente ser 
tocado às pressas, não pode ser atropelado, e o pior, 
sofrer crítica, depois, da imprensa, de que nem o Con-
gresso deu atenção a um projeto dessa natureza.

E é pegando esse gancho que quero chamar a 
atenção para o projeto de gestão das florestas públicas 
do Brasil. O nome é interessante. O que é gestão das 
florestas públicas? Gestão, para quem estudou um pou-
co, é fazer a gerência, administração, mas, na verdade, o 
nome desse projeto tinha que ser traduzido claramente. 
É o aluguel das florestas do Brasil – repito –, o aluguel 
das florestas do Brasil, principalmente da Amazônia, para 
empresas que vão poder, portanto, de lá extrair madei-
ras e produtos diversos da floresta. Está-se fazendo, na 
verdade, Sr. Presidente, duas coisas: primeiro, ninguém 
poderá mais comprar terras na Amazônia; terras públicas 
na Amazônia serão somente alugadas. Essa é, portanto, 
uma forma de estatizá-las e, ao mesmo tempo, de pri-
vatizá-las, ainda que não seja por meio de uma conces-
são, que pode durar até quarenta anos e ser renovada. 
Lembro que o tema desse projeto é de alta implicância 
e significação para o País e para a região amazônica, 
que representa 60% do território nacional.

E não só o aluguel das florestas, Sr. Presidente, 
consta desse projeto que veio para cá e para o qual 
Presidente pediu urgência constitucional na Câmara e 
no Senado. Ele chegou aqui em julho, durante o perío-
do normal de recesso – por acaso, não estávamos em 
recesso, porque de propósito não havíamos votado a 
LDO – e fui seu Relator na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Sou um homem da Amazônia; não 
a conheço por ouvir dizer ou por aulas em faculdades, 
mas porque nasci lá, vivi minha infância e juventude lá 
e moro lá. Então, não posso – disse aqui ontem, num 
pronunciamento – fazer como aqueles três macaquinhos 
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da mitologia japonesa: um tem as mãos nos olhos; o 
outro, nos ouvidos; e o outro, na boca, o que significa 
“não estou vendo nada de mau, não ouço nada de mau, 
portanto não falo nada de mau”. Mas, no caso, ouvi muita 
coisa má sobre esse projeto de pessoas que conhecem, 
de cientistas, de funcionários do Ibama e de vários se-
tores; ouvi muita coisa má. Ao mesmo tempo, vi muita 
coisa má; eu o li e estudei e estou falando muita coisa 
má desse projeto, que é, sim, de alto risco.

Apresentei um substitutivo, aperfeiçoando-o, por-
que a tese principal, Senadores Mão Santa e Alvaro 
Dias, é correta: temos de regulamentar o uso das nos-
sas florestas, é verdade. A argumentação é a seguin-
te: temos de aprovar rapidamente, porque é melhor 
ter uma lei malfeita, do que não ter lei alguma. Há leis 
até demais. Leis para proibir coisas na Amazônia há 
até demais. Lá não se pode mexer em nada, porque 
estão o Ibama, o Incra, a Funai em cima.

Então, o Presidente Lula, que, na sua campanha, 
disse que proporia legislação que estabelecesse o que 
se pode fazer na Amazônia, agora apresenta esse pro-
jeto malfeito, cheio de buracos, que pode levar o País 
a prejuízos enormes.

O projeto, ao permitir o aluguel das florestas, cria 
outro órgão, outro cabide de empregos chamado Ser-
viço Florestal Brasileiro, mas não mostra o organogra-
ma e o número de ocupantes desse serviço, deixando, 
portanto, esses itens em aberto, para o Presidente, 
amanhã, fazê-lo por medida provisória. E, lógico, eles 
vão “passar batido”. Cria também o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal, que, recebendo o aluguel 
das florestas, Senador Mão Santa, vai gerir bilhões de 
dólares. Pelo que estamos constatando nas CPIs, essa 
pode ser uma nova fonte de caixa dois para as futuras 
campanhas, como as do ano que vem.

Então, é preciso não ter pressa, não fazer nada ago-
niado. Aliás, pela minha formação de médico, aprendi o 
seguinte: tudo que é feito de forma apressada é malfeito. 
Temos primeiro de ouvir o paciente e pedir exames, para 
depois passar o remédio certo ou adotar uma conduta 
cirúrgica, se for o caso. Só porque sou metido a ser co-
lega de Deus ou professor de Deus, decido operar, sem 
nenhuma convicção, um paciente que chega até mim, 
para depois constatar que não foi o melhor procedimento? 
É o que se está tentando fazer com esse projeto.

Era preciso que outro bispo fizesse uma greve de 
fome para provocar o debate. Era preciso que um bispo 
da Amazônia, que fosse nacionalista e não estivesse 
comprometido com multinacionais, fizesse uma greve 
de fome, para realmente esse projeto ser amplamente 
debatido nesta Casa. Não é para se dizer que foi de-
batido dois anos com a sociedade civil por intermédio 
do Ministério do Meio Ambiente, que a Ministra Mari-
na Silva comanda. Não; nós aqui fomos eleitos para 
quê? Para chancelar o que o Governo manda? Eu não 
concordo com isso.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Moza-
rildo, V. Exª me permite um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) – 
Vou já conceder o aparte a V. Exª, com muita honra.

Eu não serei nenhum daqueles três macaquinhos. 
Não estarei com as mãos nos olhos, nem nos ouvidos, 
nem na boca. Estou aqui fazendo meu papel de repre-
sentante de um Estado da Amazônia, o menor deles, 
mas enfrentando, eu sei, o ódio de certas instituições 
que querem alugar as nossas florestas e ganhar muito 
dinheiro a essa custa.

Se fosse apenas, Senador Mão Santa, para alu-
gar com os fins que estão na letra da lei, ainda seria 
muito bom. Mas sabemos que o Governo não tem 
como fiscalizar o contrabando de armas, a biopirata-
ria na Amazônia. Ele não fiscaliza nada na Amazônia, 
que vem sendo saqueada há muito tempo, e agora 
vem com essa história de alugar. Quem vai fiscalizar 
quem aluga? Quem vai alugar essas florestas? São os 
pobres, que moram lá? São os pequenos madeireiros, 
legais, que moram lá? Não, Senador Mão Santa, serão 
as grandes corporações, que, sob a fachada de firma 
brasileira – a lei estabelece a proibição para as que 
não o são –, vão alugar as nossas florestas.

E, vejam bem, não são só as florestas da Amazô-
nia, não. Estou falando da Amazônia, porque a maioria 
das florestas está lá. Mas são todas as florestas na-
cionais, do Pantanal, da Mata Atlântica, todas poderão 
ser alugadas.

Tememos tanto a cobiça internacional sobre a 
Amazônia, e somos nós, brasileiros, que estamos per-
mitindo esse loteamento descarado da Amazônia?

Ouço V. Exª, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Mo-

zarildo Cavalcanti, paradigma é uma verdade que se 
muda. Antigamente, quando se falava em Amazônia, 
vinha a minha mente a grandeza do rio, das florestas, 
dos pássaros, do Teatro Amazonas, do Hotel Amazo-
nas. Hoje em dia, quando se fala em Amazônia, vem 
a minha mente a sua pessoa.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Obrigado.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Nesses três anos 
em que aqui estou presente, nunca vi ninguém com 
tanto amor, com tanto conhecimento. V. Exª tem toda 
razão quando diz que deveria surgir um movimento de 
fome lá, algo que já faz parte da nossa cultura. Lula fez 
greve de fome, Siqueira Campos e, internacionalmen-
te, Gandhi. E, agora, o nosso Padre do São Francisco. 
Mas queria dizer que isso é grave. No lugar do Lula, 
em vez de 20 Ministérios – lembro que são ao todo 38 
Ministérios –, eu criaria o Ministério da Amazônia, e 
convidaria V. Exª para comandá-lo. Agora falarei sobre 
um quadro que vale por 10 mil palavras: ontem, recebi 
um e-mail – todos nós o recebemos – de uma profes-
sora que faz uma pesquisa na Amazônia. Ela estava 
revoltada. Lá existem as propriedades indígenas; não 
as conheço bem, mas aprendi muito, ouvindo V. Exª 
falar da Amazônia com amor. Seu Estado talvez seja o 
menor, mas a grandeza de V. Exª o faz grande defen-
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sor da Amazônia. Mas a professora estava revoltada: 
“Mão Santa, fale.” Trago a V. Exª o depoimento dela, 
que disse que não pôde passar numa estrada que es-
tava interditada pelos índios, mas que viu americanos 
transitando, porque davam dólares para os chefes, 
para as ONGs e tal. Então, no mínimo, o que o Pre-
sidente Lula tinha de fazer era ouvi-lo. V. Exª é Sena-
dor da República, representa o povo da Amazônia, a 
grandeza dela. Ó, Lula, quando se diz da grandeza da 
Amazônia, do pulmão do mundo, desse fenômeno de 
respiração e fotossíntese, ninguém melhor do que o 
Senador Mozarildo Cavalcanti, professor de Biologia 
e médico, tem a visão de futuro saudável.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Permite 
V. Exª um aparte?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Antes de responder a V. Exª, Senador Mão Santa, gos-
taria de ouvir o aparte da Senadora Heloísa Helena.

Ouço o aparte de V. Exª, nobre Senadora Helo-
ísa Helena.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador 
Mozarildo Cavalcanti, saúdo V. Exª pelo pronunciamen-
to. O Senador Geraldo Mesquita tem a mesma posição 
de V. Exª em relação ao projeto. Já tive a oportunidade, 
em alguns momentos, de divergir democraticamente de 
V. Exª quanto à conceituação que faz de algumas enti-
dades pelas quais tenho o maior carinho e respeito, com 
eles militei, como o Cimi, por exemplo. Todos sabem que 
já tivemos a oportunidade de aqui discutir interpretações 
distintas sobre o Conselho Indigenista Missionário. Mas 
eu não poderia deixar de fazer um aparte elogioso a V. 
Exª em relação ao debate que sempre traz a esta Casa: 
a Amazônia. Algumas pessoas pensam, e eu já disse 
isso a V. Exª também e me sinto na obrigação de repe-
ti-lo, tendo em vista este momento muito difícil por que 
passa a vida nacional em termos de recursos naturais 
– e não se trata de algo simplório –, algumas pessoas 
pensam que é meio delírio persecutório falar que exis-
tem instituições internacionais, governos, Parlamentos no 
mundo que querem tomar conta da Amazônia. Não é. É 
uma realidade, inclusive, verbalizada. Várias instituições 
de financiamento multilaterais, o Parlamento americano, 
o europeu, o ex-presidente e o atual presidente dos Es-
tados Unidos sempre trataram do tema: soberania limi-
tada e administração compartilhada da Amazônia. Não é 
uma coisa inventada, é objetiva, concreta. Essas grandes 
instituições internacionais e esse modelo de civilização 
suicida, que é um modelo de civilização suicida em rela-
ção ao petróleo, em relação aos organismos que geram 
energias não-renováveis, sabem qual é o significado da 
Amazônia brasileira, dos seus recursos naturais, porque 
eles têm pouca energia não-renovável. Então, não é uma 
coisa simples. Existe, claramente, um desespero das na-
ções, especialmente daquelas nuclearmente armadas, 
existe um problema gravíssimo em várias grandes potên-
cias do mundo. Algumas tratam a questão de uma forma; 

outras, fazem-no de modo mais abrupto, mais invasivo, 
como os Estados Unidos fizeram em vários países do 
Oriente Médio por causa do petróleo. Então, não se trata 
de uma coisa qualquer. É aqui, na nossa Amazônia, que 
está o maior potencial não apenas de biodiversidade, mas 
também de recursos renováveis e limpos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Como a água, não é?

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Exatamente 
isso. Então, é uma coisa muito especial, é algo precioso 
não apenas para o Brasil. Não se trata apenas de dizer 
“a Amazônia é nossa”. Não se trata disso; e sim de uma 
questão de soberania nacional. Agora, infelizmente, os 
governos brasileiros, ao longo da História, às vezes, tra-
tam da Amazônia como floreio ecológico. Eu defendo um 
modelo de desenvolvimento econômico sustentável, con-
sidero-me ecologista, mas os governos vivem do floreio 
supostamente ecológico e, efetivamente, não é assim. 
Muitas das principais obras que estão sendo realizadas na 
Amazônia não são feitas pelo Governo brasileiro; elas são 
feitas mediante autorizações de crédito externo do Banco 
Mundial, do Banco Interamericano, das instituições de fi-
nanciamento multilaterais, que depois poderão até dizer: 
“Ora, somos nós que investimos mesmo na Amazônia, 
eles não cuidam; então, vamos ter que pegar, porque so-
mos nós que investimos”. E esse projeto que disponibiliza, 
para os próximos quarenta anos, com o Estado esvaziado, 
desestruturado, com poucos mecanismos para garantir o 
acompanhamento desse projeto, isso, sinceramente, não 
tem nada de racionalidade administrativa, não tem nada 
de lógica formal da administração pública. Realmente, fico 
impressionada ao ver determinadas pessoas, pelas quais 
tenho amor, carinho e amizade profunda, defendendo esse 
projeto. Não se pode pensar o Estado brasileiro, pensar 
o País simplesmente por uma ou outra personalidade de 
boa-fé, comprometida, que ama a Amazônia e que transi-
toriamente está no posto ou viva. Não é assim que se trata 
dos recursos naturais e do País, do Estado brasileiro! Não 
é dessa forma que se trata. Assim, espero que possamos 
realizar um grande debate aqui no Congresso Nacional, 
no Senado. A energia do futuro está aqui no Brasil, mui-
to especialmente na Amazônia. É a Amazônia que pode 
impedir qualquer introdução do Brasil nesse modelo de 
civilização suicida que estamos vivenciando. É uma coisa 
terrível o que estão fazendo agora em relação ao petróleo: 
vão abrir a sétima rodada de petróleo. Tudo que se encon-
trou agora e que foi descoberto, eles vão abrir agora – é o 
“liberou geral” para as multinacionais, para outros países 
do mundo. Portanto, desculpe-me por ter-me alongado no 
aparte. É que a Amazônia é um tema sobre o qual o Bra-
sil tem de ter realmente muita responsabilidade; temos de 
agir com muita cautela, com muito debate técnico, espe-
cialmente pensando no País, na soberania nacional e em 
seu significado. Desculpe-me repetir, Senador Mozarildo, 
mas quarenta anos!!! Podia ser dez. Não podia ser feito 
assim! Não é assim, não é uma coisa simplória. Há ainda 
a possibilidade até de colocar como um mecanismo de 
obtenção de crédito nas instituições bancárias. Como se 
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controla uma coisa como essa? Parabéns a V. Exª. Chegou 
aqui o Senador Geraldo Mesquita, sobre quem acabei de 
falar, de mencionar a sua posição – S. Exª está acompa-
nhando o assunto pelo P-SOL com muita competência e 
responsabilidade, como sempre. Espero que possamos 
sensibilizar o povo brasileiro em relação a um debate tão 
sério e que mexe diretamente com a soberania nacional 
como este da Amazônia. Obrigada.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, gostaria de pedir a tolerância de V. 
Exª, já que o tema precisa ser bem desenvolvido.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Sr. Presidente, é 
mais uma reclamação e não um aparte ao brilhante pro-
nunciamento do Senador Mozarildo Cavalcanti. É uma 
reclamação, porque não sabemos qual a razão de estar a 
TV Senado fora do ar neste momento. O pronunciamento 
de V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti, não está sendo 
transmitido ao vivo; certamente o será, posteriormente, 
por intermédio de gravação. Mas, neste momento, a TV 
Senado está fora do ar. Precisamos de uma justificativa 
técnica e aguardamos que chegue à Mesa a explicação 
sobre esse fato, uma vez que, surpreendentemente, o 
discurso de V. Exª, que deveria estar sendo transmitido 
para todo o País, não está sendo transmitido.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Senador Alvaro Dias, não quero dar uma de Ubaldo, 
aquele paranóico do Pasquim, mas parece realmente 
uma coincidência terrível justamente quando se está 
discutindo, como diz o Bispo, a questão do rio São 
Francisco, que não foi adequadamente discutida. Estou 
trazendo para a discussão deste Plenário a questão 
desse projeto que, diga-se de passagem, é inconsti-
tucional. Esse projeto tem uma inconstitucionalidade 
que não é sanável. E a proposta do Líder do Governo, 
Senador Aloizio Mercadante, é que o aprovemos assim 
mesmo. Ora, nós da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania não podemos, além desses aspectos to-
dos – do aluguel das florestas ser uma questão muito 
séria, do que será arrecadado ser uma fábula da in-
ternacionalização disfarçada, da tentativa de fugir dos 
controles normais do Senado e do Conselho Nacional 
–, fugir do que está previsto na Constituição.

Na verdade, fico surpreso que esse projeto tenha 
vindo com a chancela da Ministra Marina Silva, que 
considero uma pessoa de bem, uma pessoa séria e 
comprometida com o futuro deste País, mas acho que 
S. Exª está sendo vítima de um processo de pressão 
desnecessária, e, portanto, repito, como médico, não 
posso admitir que um procedimento de tamanha com-
plexidade seja feito aqui com rapidez. Amanhã, vão 
dizer: “Vocês que votaram esse projeto foram os que 
permitiram que acontecesse isso com as florestas na-
cionais, especialmente as da Amazônia”.

Louvo o Senador Geraldo Mesquita que, apesar 
de ter sido mais amplo, pois foi contra totalmente o meu 
substitutivo, no que, em parte, tem até muita razão, mas, 
tentando salvar o projeto, apresentei uma série de modifi-
cações que não alteram... A argumentação do Governo é 

que, se mexer, volta para a Câmara. Ora, e daí? Não devia 
haver urgência constitucional nesse caso. Na Amazônia, 
segundo dados do próprio Governo, o desmatamento di-
minuiu em 80%, a grilagem de terra caiu drasticamente, 
quem está lá hoje, produzindo, está sufocado, porque 
é Portaria 10 do Ibama, é portaria x do Incra, que não 
permite que se faça mais nada na Amazônia, e, até por 
isso mesmo, eles colocaram todos esses bodes na sala 
e, hoje, o setor madeireiro está implorando que aprove-
mos esse projeto, para eles poderem respirar. A pena é 
retirar o bode da sala e, depois, eles sofrerem as conse-
qüências. Tenho recebido muitos e-mails e apelos nesse 
sentido. Faço esse alerta aqui e vou fazê-lo até o dia des-
sa votação. Vamos discutir o assunto. Vou provocar essa 
discussão, independentemente do fato de casualmente 
a TV Senado ter saído do ar. Espero seja retransmitido 
esse pronunciamento, que interessa à Nação.

Obviamente, a grande imprensa, como disse-
ram o Bispo e a jornalista Tereza Cruvinel, não deu 
muita atenção para a questão da transposição do rio 
São Francisco. Espero que a situação seja analisada 
e receba a devida atenção. Não estou achando que 
eu, o Senado Geraldo Mesquita Júnior e a Senadora 
Heloísa Helena sejamos donos exclusivos da verda-
de, mas, com certeza, os tecnocratas do Ministério do 
Meio Ambiente não o são também.

É aquela velha história que o povo sempre diz: 
“Quando a esmola é grande, o santo desconfia”. Quan-
do se pretende por tudo aprovar o projeto como está, 
para depois tentar corrigi-lo no decreto, é porque há 
maracutaia por trás. E, com tanta maracutaia já feita por 
este Governo para caixa dois, dá para desconfiar que a 
pressa é para que se tenha dinheiro no ano que vem, do 
aluguel das nossas florestas, para financiar campanha 
do PT e daqueles que estiverem aliados a ele.

Portanto, insurjo-me contra a pressa e as imper-
feições desse projeto, começando por sua inconstitu-
cionalidade. Voltarei à tribuna outras vezes.

Senadora Heloísa Helena, agradeço o aparte de 
V. Exª e o do Senador Mão Santa, que falou sobre o Mi-
nistério da Amazônia, projeto do Senador Valdir Raupp. 
Creio que a Amazônia mereceria ter esse status mesmo. 
Há Ministérios até de outras coisas de somenos impor-
tância, por que não um Ministério da Amazônia?

Agradeço as palavras de elogio a minha pessoa. 
A Senadora Heloísa Helena disse que temos algumas 
divergências, mas são divergências muito superficiais, 
porque, no fundo, somos nacionalistas e queremos o 
melhor para o nosso País. Acredito sejam divergências 
quanto ao modus operandi.

V. Exª citou o Cimi. Sou contrário à forma como o 
Cimi age aqui. Espero que o Cimi não repita o que bra-
ços da Igreja no passado fizeram, como a Inquisição e 
as Santas Cruzadas. Espero que não façam agora, na 
atualidade, o que braços da Igreja fizeram no passa-
do. Sou católico, mas não me submeto a essas coisas 
fundamentalistas de alguns braços da Igreja. Acima de 
tudo, o ser humano tem o direito de pensar e de es-

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL184     



34584 Sábado 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

colher o melhor para si e para o seu país. É isso que 
tenho procurado fazer durante meu mandato.

Agradeço também o aparte do Senador Alvaro 
Dias, que alertou para o fato de estarmos fora do ar.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Alvaro Dias, suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Ribamar Fiquene.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Comunico às Srªs Senadoras e aos Srs. Se-
nadores que o Diretor da TV Senado acabou de infor-
mar que a transmissão da nossa tevê está sendo feita 
normalmente. Pode estar acontecendo algum defeito 
interno, mas externamente ela está em pleno vigor.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presiden-
te, é estranho, porque, internamente, está havendo pro-
blema. Houve uma comunicação de que a tevê estaria 
fora do ar por não estar sendo transmitida internamen-
te. Ontem, ocorreu o mesmo fato, coincidentemente, 
durante o meu pronunciamento. Fui informado de que 
a emissora saiu do ar no início do pronunciamento e 
voltou ao ar ao final dele. É evidente que não me estou 
colocado como vítima, não. Não acredito nisso. Deve 
ter sido apenas uma coincidência. Mas esse é um fato 
que transmitimos à Mesa.

A Senadora Heloísa Helena também já fez, em 
diversas oportunidades, a mesma reclamação. É a 
reincidência das coincidências. É evidente que não 
estamos aqui procurando imputar responsabilidade a 
ninguém. Não temos esse direito, até porque não sa-
bemos se está havendo algo. Mas esse fato tem de 
ser registrado.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Peço explicações ao eminente Senador Efraim 
Morais, que é o 1º Secretário da Mesa.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. No exercício 
da 1ª Secretaria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, agradeço a V. Exª. No início desta sessão, en-
contrava-me na minha residência, de onde tive a opor-
tunidade de ver o brilhante discurso do Senador Antero 
Paes de Barros, que voltou a esta Casa. Parabenizo S. 
Exª pelo resumo que fez da corrupção neste País.

Devo dizer ainda que, ao chegar a esta Casa, 
vindo diretamente para a 1ª Secretaria, estava com 
a tevê ligada no Senado, ouvindo o pronunciamento 
dos Srs. Senadores, e, de repente, a tevê saiu do ar. 
Deve ser um problema técnico. Tenho convicção disso. 
Vou verificar o que aconteceu, mas não tenho a me-
nor dúvida de que se tratou de questão técnica nas 
transmissões do nosso trabalho.

Penso que os Srs. Senadores estão corretos em 
suscitar a questão, pois a TV Senado já saiu do ar em 
outros momentos. Vou verificar isso e tomar providên-
cias, na condição de 1º Secretário da Casa.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

Cumprimento o Senador Efraim Morais. Também 
acredito que devam ter sido problemas de natureza 
técnica, porque confio plenamente nos competentes 
funcionários da TV Senado, nos profissionais que atu-
am na área. Não imagino, de forma alguma, que tenha 
havido qualquer tipo de má-fé.

Apenas levantei o problema para ouvir as explica-
ções, uma vez que somos cobrados pelos telespecta-
dores da TV Senado, por exemplo, quando ela deixa de 
transmitir reuniões importantes da CPMI. Esses teles-
pectadores não conhecem o Regimento, que obriga a 
TV Senado a transmitir, preferencialmente, as sessões 
do plenário da Casa. É uma explicação necessária.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade, exata-
mente valorizando o trabalho dos profissionais da TV 
Senado, para dizer da importância dessa tevê. Penso 
que deveria ser uma tevê aberta. Há de se fazer um 
esforço nesse sentido. Não entendo por que, até hoje, 
a TV Senado ainda não foi transformada em tevê aber-
ta, para que todo o povo brasileiro possa acompanhar 
os trabalhos desta Casa. Isso não é difícil, não há di-
ficuldades intransponíveis para que ela se torne tevê 
aberta. Há necessidade de vontade política – é claro 
– do Poder Legislativo e do Poder Executivo.

Faço um apelo ao nosso grande companheiro, 
colega e Senador Efraim Moraes, 1º Secretário da 
Casa, para que S. Exª assuma como bandeira da sua 
gestão a transformação da TV Senado, que é uma tevê 
fechada – portanto, acessível apenas às pessoas mais 
privilegiadas do País –, numa TV do povo, aberta, para 
que todo o povo brasileiro acompanhe os trabalhos do 
Poder Legislativo.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. No exercício 
da 1ª Secretaria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero dar uma informação à Casa.

Tenho certeza de que essa pretensão do nosso 
eminente e brilhante Senador Alvaro Dias é de toda 
a Casa. Posso informar que, por determinação do 
Presidente do Senado Federal, Senador Renan Ca-
lheiros, toda a Mesa Diretora está empenhada nessa 
solução.

Ainda neste ano, nossa TV Senado chegará a 
quatro capitais deste País e, em seguida, a todas as 
capitais e às grandes cidades. É questão de custo. 
Estamos tentando equilibrar a parte financeira, para 
transformar a nossa TV em aberta.

Não tenho dúvida, Senador Alvaro Dias, de que 
a idéia que se tem do Parlamento hoje é totalmente 
diferente da que havia no passado. Hoje, a Câmara 
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dos Deputados e o Senado Federal, por meio de suas 
televisões e de seus rádios, têm mostrado para a so-
ciedade brasileira – para aqueles que, por parabólica 
ou por TV a cabo, assistem à nossa tevê – o trabalho 
do parlamentar.

Divulgavam-se sempre as más notícias do Par-
lamento, não se mostrando à sociedade brasileira o 
trabalho das Comissões e o dia-a-dia do parlamentar 
brasileiro. Então, devo dizer que isso é da maior im-
portância, apesar de, às vezes, incomodar o próprio 
Governo. Não me refiro ao Governo de hoje; será o 
Governo de amanhã. Mas é preciso que se diga que 
este Poder, sendo transparente na própria essência 
da democracia, precisa também ser transparente e 
chegar a todos os recantos deste País.

Essa é uma luta que deve pertencer a todos os 
Parlamentares do Congresso Nacional. Precisamos 
levar essa TV a todo o Brasil para que o povo brasi-
leiro faça a sua opção. É mais uma televisão que vai 
informar, que vai educar e que vai, cada vez mais, po-
litizar nosso povo para que ele possa escolher melhor 
os seus representantes.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Só para 
encerrar o assunto: segundo a última informação, re-
almente é um problema interno, isso já está definitiva-
mente esclarecido. O discurso do Senador Mozarildo 
foi transmitido, sim, para o País; apenas internamente, 
na Casa, ele não foi ouvido, nos gabinetes. Portanto, 
houve um problema apenas interno.

O S. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra ao eminente Senador Al-
varo Dias para prosseguimento da sessão.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO 
DIA 7 DE OUTUBRO DE 2005, QUE, RETIRA-
DO PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento In-
terno.)

 Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, 
o Sr. Ribamar Fiquene, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison 
Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Efraim Morais, 
por dez minutos.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, devo dizer a V. Exªs 
que nos últimos meses tenho me afastado um pouco 

desta tribuna em função dos nossos trabalhos como 
Presidente da CPI dos Bingos. Mas um assunto que é 
manchete em todos os jornais e em todos os progra-
mas de televisão deste País teria que também ter um 
comentário nosso, pois, como nordestino – graças a 
Deus – e paraibano, tenho que defender a transposi-
ção do São Francisco, defendendo a nossa Paraíba e 
outros Estados.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com o fim, 
ontem, da greve de fome do Bispo Luiz Flávio Cappio, 
no Município pernambucano de Cabrobó, encerrou-se 
mais um capítulo dessa interminável novela em que se 
transformou a proposta de transposição das águas do 
São Francisco para abastecer o semi-árido nordestino. 
Como é do conhecimento geral, Dom Luiz Flávio esta-
va em greve de fome desde o dia 26 do mês passado, 
em protesto contra o citado projeto, mas retrocedeu 
em sua determinação após ouvir as ponderações do 
Ministro Jaques Wagner, enviado do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Com todo respeito que merece o religioso, que, 
depois de recuperado, será recebido em Brasília pelo 
Presidente Lula, sua atitude não reflete uma posição 
oficial da Igreja Católica, eis que o Conselho Regional 
Nordeste 2 da CNBB ratificou agora sua postura em 
favor da transposição, anunciada em março de 2001.

Cabe ressaltar, Sr. Presidente, nesse embate, 
a atitude serena e ponderada do Presidente da Re-
pública. Sabe V. Exª que sou um dos mais críticos do 
Presidente Lula, do seu Governo e da sua forma de 
governar. Tenho que ressaltar a atitude serena e pon-
derada do Presidente da República, que procurou o 
diálogo, expôs seus argumentos, dispôs-se a rever 
eventuais desacertos do projeto e, afinal, demonstrou 
que a obra em questão tem um cunho social legítimo 
e inquestionável.

Se nesse aspecto o Governo demonstrou habili-
dade, em outro as autoridades têm falhado sistemati-
camente, devendo mesmo extrair desse episódio uma 
lição. Refiro-me à dificuldade do Governo em tornar 
mais conhecido, detalhadamente, o projeto de trans-
posição das águas do São Francisco, em combater a 
desinformação que vem dando margem a tanta celeu-
ma e a tantos protestos. 

Dom Luiz Flávio, de forma contrária, com sua 
greve de fome, deu ao Governo uma aula de marke-
ting, pois seu protesto foi destaque na mídia brasileira 
e do exterior e fê-lo merecedor de uma carta pessoal 
do Papa Bento XVI, a qual lhe foi entregue pelo Núncio 
Apostólico Lorenzo Baldisseri.

Para evitar algum mal entendido, esclareço des-
de já que não há qualquer insinuação pejorativa em 
relação à atitude do religioso, mas, unicamente, uma 
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contestação de que ele soube usar com mais efici-
ência que as autoridades federais uma estratégia de 
divulgação de suas idéias.

Eu disse, no início, Sr. Presidente, que o fim da 
greve de fome encerra mais um capítulo dessa longa 
novela que é a transposição das águas, e me pergunto 
quantos capítulos mais teremos de enfrentar até que 
uma pequena parcela das águas do Velho Chico, tão 
essenciais à sobrevivência e à qualidade de vida de 
suas populações ribeirinhas, possa ser desviada para 
acudir a população pobre, desnutrida e sedenta do 
Semi-árido nordestino.

Neste Parlamento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, como em tribunas as mais diversificadas de 
todo o território brasileiro, são recorrentes os discursos 
que acertadamente criticam a concentração de rique-
zas e combatem as desigualdades sociais e regionais. 
No momento em que temos oportunidade de mitigar a 
sede de 12 milhões de pessoas e de promover a sua 
redenção econômica, muito se esquecem de que a boa 
distribuição de um recurso essencial como a água é 
também uma forma de combater as desigualdades.

Novamente, Sr. Presidente, pergunto-me até 
quando enfrentaremos essa resistência a um proje-
to que, visando beneficiar milhões de brasileiros, não 
causará qualquer prejuízo àqueles já beneficiados. Re-
firo-me aqui aos 12 milhões de brasileiros que vivem 
na minha Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte 
e em parte de Pernambuco.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda no 
Império, em1859, já se cogitava de um sistema que 
transportasse parte da água do rio São Francisco para 
o rio Jaguaribe, no interior do Ceará. Passados quase 
150 anos e formulados muitos projetos com essa fina-
lidade, a população do semi-árido continua desassis-
tida, sob argumentos absolutamente inconvenientes 
que, em última análise, revelam apenas conformismo, 
inércia e desprezo em relação às condições de vida 
de nossos semelhantes. 

Os argumentos mais comuns escapam à busca 
das soluções, revelando, antes, uma postura de des-
conhecimento ou de acomodação. Diz-se, por exemplo, 
que o rio São Francisco está morrendo, podendo-se 
daí deduzir que, moribundo, o rio não deve servir a no-
vos beneficiários, mas apenas àqueles que já gozem 
de suas dádivas.

A solução neste caso não seria coibir a incor-
poração de novos beneficiários, mas evitar a agonia 
do velho Chico. Entretanto, a verdade é que o rio São 
Francisco não está morrendo. Ameaçado pela poluição 
dos esgotos, pelas barragens construídas ao longo 
do seu leito, pelo assoreamento e pela derrubada de 
mata ciliares, ele requer cuidados, mas não está mor-

rendo: sua bacia hidrográfica recebe, há duas déca-
das, a mesma quantidade de chuvas, com o que tem 
garantido o suprimento de energia elétrica de quase 
todo Nordeste brasileiro.

Quero dizer que nenhuma cidade da Paraíba, do 
Rio Grande do Norte ou do Ceará derrama esgotos 
dentro do rio São Francisco. Nenhum paraibano, se-
quer, derrubou a primeira árvore nas margens do rio 
São Francisco. Então, não podem culpar aqueles que 
querem água para matar a sede.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Vou con-
cluir e terei o prazer de ouvi-lo.

Diz-se, Sr. Presidente, que a agricultura irrigada 
e a navegação poderiam ser comprometidas com uma 
redução na oferta de recursos hídricos, o que não é 
absolutamente comprovado pelas análises técnicas, 
ou que haveria perda na geração de energia. Na rea-
lidade, uma perda mínima, que poderia ser compen-
sada com a instalação de usinas termelétricas ou, no 
médio prazo, com acréscimo na geração de energia 
em outras regiões, uma vez que o sistema nacional de 
distribuição é todo interligado.

Alega-se, ainda, que os atuais usuários ou be-
neficiários do Velho Chico terão prejuízos, o que é 
igualmente falso, pois o curso do rio não será altera-
do e as condições ambientais não serão afetadas. A 
quantidade de água a ser desviada, equivalente em 
média a 1% do total despejado no mar, é irrisória no 
que concerne ao volume hídrico, mas é essencial para 
aliviar a situação dramática e desumana em que vivem 
milhões de nordestinos. Este, sim, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, é um argumento consistente, real 
e contundente: o drama pessoal e familiar vivido por 
milhões de nordestinos do semi-árido, que sobrevi-
vem duramente aos efeitos da seca. Muitos deles, em 
geral os mais jovens, os que não sucumbem ou resis-
tem melhor às precárias condições de saneamento, 
de nutrição e de assistência à saúde, migram para os 
grandes centros, aonde vão...

(Interrupção do som.)

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Obriga-
do a V. Exª, Senador Edison Lobão, pelo tempo que 
me concede.

Aonde os mais jovens vão à procura de emprego 
e de sobrevivência para si e para os familiares. Vão 
para as metrópoles com a ilusão de ganhar algum di-
nheiro e assim melhorar as condições de vida de suas 
famílias. A dura realidade é conhecida de todos: na 
maioria dos casos, prevalece o desemprego, a mora-
dia em favelas, a desintegração social, o convívio com 
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a violência. Até que voltam para a dura vida do sertão. 
Quando voltam...

Sr. Presidente, o processo de migração nesse 
caso reflete a desigualdade brasileira e expõe o Brasil 
fraturado que todos queremos consertar. A migração 
provocada pela seca, além de representar um drama 
para as famílias nordestinas, ocasiona dificuldades 
para os governantes dos Estados mais ricos e das 
grandes metrópoles, agravando o inchaço urbano, o 
déficit habitacional, a demanda por transporte, por se-
gurança, por infra-estrutura, por assistência à saúde 
e por ensino.

No entanto, Sr. Presidente, meus caros colegas 
Senadores, há quase dois séculos convivemos com 
esse fantasma sem que apresentemos efetiva solução 
no sentido de fixar o homem na sua terra de origem. Ao 
longo da nossa história ou de boa parte dela, diversas 
soluções para o combate à seca, incluindo a transpo-
sição de águas, têm sido apresentadas. 

No que concerne aos projetos de transposição, 
alguns deles chegaram a entusiasmar os governantes 
e segmentos diversos da sociedade brasileira, enquan-
to outros não foram sequer examinados seriamente. 
O que se pode constatar, inegavelmente, é que esses 
projetos mais recentes incorporaram novas soluções, 
fundamentaram-se no acúmulo de experiências, en-
riqueceram-se com os debates e assim tornaram-se 
mais viáveis, não só do ponto de vista técnico, mas 
também na perspectiva ambiental e política.

Assim, se temos a lamentar que não mitigamos 
a sede do semi-árido há mais tempo, consola-nos o 
fato de que hoje as soluções estão mais amadureci-
das. Não tenho a menor dúvida em afirmar que hoje, 
afinal, temos um projeto maduro, bem elaborado e 
consistente. Os projetos anteriores, mesmo aqueles 
de anos mais recentes, previam a captação de água 
para fins de transposição em volume bem superior ao 
do projeto atual. Além disso, davam maior destaque, 
no que concerne à utilização final, para a irrigação, 
em detrimento do consumo humano e animal. Com o 
decorrer do tempo, os projetos passaram a prever a 
extensão dos benefícios a um número maior de pes-
soas e, simultaneamente, eliminaram entraves então 
detectados.

Creio que, agora, Sr. Presidente, é chegada a 
hora de darmos um basta à perpetuação desse grave 
problema nacional. O projeto que temos agora, entre 
outras virtudes, completa, de forma decidida, as ações 
da revitalização do São Francisco, conferindo à sua 
bacia hidrográfica sustentabilidade sócio-ambiental. 
É preciso destacar, inclusive, que o processo de revi-
talização da bacia do São Francisco não é uma mera 
previsão, pois já está acontecendo num programa co-

ordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem 
a participação do Ministério da Integração Nacional e 
de instituições representativas da comunidade da re-
gião. No ano passado, foram investidos R$26 milhões 
e, até o final desse exercício, deverão ser aplicados 
outros R$100 milhões. É necessário lembrar, também, 
que a Chesf, já há alguns anos, repassa parte do seu 
faturamento bruto para os Estados e Municípios da 
Bacia do São Francisco.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a transpo-
sição de águas não é um bicho-de-sete-cabeças nem 
uma aventura, mas uma solução técnica que tem sido 
utilizada desde a Antigüidade. Trata-se de uma expe-
riência que já foi adotada em países os mais diversos, 
como os Estados Unidos, com a transposição das águas 
do rio Colorado, ou a Espanha, com a transferência de 
metade do volume do rio Tejo.

O projeto está maduro, o meio ambiente estará 
protegido e as condições tecnológicas garantem o 
sucesso do empreendimento. Embora estejamos tra-
tando do São Francisco e não do Rubicão, entendo 
que precisamos transpor de vez esse obstáculo, com 
a convicção de que só assim, afinal, vamos mudar a 
sorte de milhões de brasileiros que vivem no semi-árido 
sem água, sem comida e sem perspectivas.

Ouço o Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Parabenizo V. 

Exª, que, além de ser Senador da República, é um 
engenheiro. Queria atestar que isso é velho. Leonar-
do da Vinci, que foi aquela inteligência privilegiada do 
Renascimento, não foi apenas o pintor de Monalisa, 
ele era engenheiro. E foi o primeiro a fazer um tanque 
militar de guerra. E fez também a transposição do rio 
Arno. As cidades antigas são cheias de aquedutos. 
Lembro a V. Exª – agora, de qualquer jeito, é válido, 
porque está sendo chamado – que, no Nordeste, foram 
investidos milhares em açudes, que são um verdadei-
ro Mar Morto porque estão distantes do povoado. Por 
que não avaliar se não seria mais rápido e objetivo fa-
zermos a adutora de centenas de açudes que existem 
no Nordeste, que são verdadeiros Mar Morto, porque 
estão distantes da população. 

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço 
a V. Exª e informo que existem os açudes e as adutoras, 
que são os caminhos, estão sendo construídas, mas, 
quando vem a seca, falta água. E o que queremos é 
exatamente isto: como se essa transposição funcionas-
se como um grande cano, onde existisse um registro. 
Na hora em que há sobra de água no São Francisco, 
essa água vai para os mananciais, que se abastecem; 
quando estiverem cheios esses mananciais, fecha-se 
o registro.
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O que se precisa mesmo é pensar nos 12 mi-
lhões de brasileiros. Vamos ter que revitalizar? Vamos. 
Vamos ter que consertar o erro cometido por aqueles 
que vivem ao redor da Bacia do São Francisco? Va-
mos. Mas o que nós queremos é água, para matar a 
sede do povo da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do 
Ceará e de parte de Pernambuco. 

Confio, acima de tudo, em Deus, e tenho a con-
vicção de que essa vitória pertencerá a todos os nor-
destinos e a todos os brasileiros. Podemos iniciar; re-
vitalizar e, ao mesmo tempo, transpor.

 Durante o discurso do Sr. Efraim Mo-
rais, o Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ribamar 
Fiquene.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Muito bem, Senador Efraim Morais.

Por permuta com o nobre Senador Garibaldi Alves 
Filho, concedo a palavra ao eminente Senador Edison 
Lobão, de quem tive a honra de ser o Vice-Governador, 
e cujo trabalho destaco o brilhantismo quando Gover-
nador do nosso querido Maranhão.

Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, permitam-me que, desde logo, 
agradeça ao Senador Ribamar Fiquene as palavras 
tão generosas com que acaba de me homenagear. 
Em verdade, S. Exª foi Vice-Governador ao tempo que 
eu exerci o Governo do Estado do Maranhão. Mais do 
que Vice-Governador, foi um companheiro leal, capaz, 
um conselheiro que sempre esteve a meu lado, aju-
dando a gerir os transcendentais interesses do Esta-
do do Maranhão. 

Sr. Presidente, não posso conceber que, entre os 
políticos, exista uma só cabeça que não almeje o pleno 
sucesso da economia nacional. Somos todos brasilei-
ros, patriotas por definição e atuação, e os avanços 
otimistas da economia estão umbilicalmente vinculados 
a nós próprios e às futuras gerações. 

Por isso, nossas críticas e eventuais falhas na 
condução econômica devem ser interpretadas como 
uma contribuição da longa experiência que oferecemos 
a seus idealizadores e executores. 

Muito se tem falado sobre o absurdo da carga 
tributária, que sobrecarrega e desestimula os empre-
endedores. Os Anais desta Casa estão carregados 
com os brilhantes pronunciamentos já publicado em 
torno do tema. 

No entanto, Sr. Presidente, ainda é preciso falar 
mais, debater mais, na busca de respostas que ainda 
não satisfizeram a Nação. Em que pesem as reações 

que se registraram à época contra as privatizações, elas 
foram afinal saudadas como importante instrumento 
saneador da combalida economia brasileira. No entan-
to, o peso da carga tributária, que se esperava fosse 
aliviado, saltou de 23% do Produto Interno Bruto, em 
1985, para os atuais 36%. Das 258 estatais de 1988, 
hoje, restam 137 – e o peso do Estado na economia 
brasileira, paradoxalmente, aumentou! 

Frustrou-se, pois, a aspiração de tornar o Estado 
brasileiro ainda mais enxuto e capaz de prestar bons 
serviços à população, algo defendido pelos defensores 
da privatização. Debita-se tal insucesso à incompre-
ensível elevação dos tributos.

O fato é que as despesas de custeio e investimen-
tos, ou seja, aquelas que incluem os gastos públicos em 
áreas prioritárias como saúde, educação, segurança e 
infra-estrutura se mantiveram inalterados em relação ao 
PIB. O aumento da carga tributária, portanto, não está 
beneficiando os brasileiros e as empresas nacionais 
nem eliminando das estatísticas a nossa vanguarda 
em desigualdade social.

O Estado brasileiro não encolheu, e a prova dis-
so é o aumento da carga tributária, como constata o 
economista Armando Castelar, do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), no contexto da reporta-
gem “O apetite que não cessa”, de O Globo, edição 
de 26 de setembro último, de cuja matéria extraio as 
informações aqui consignadas. 

Entre 1994 e 2002, o Governo arrecadou R$73,1 
bilhões com a privatização. Este é um capítulo impor-
tante da economia brasileira. Mas a quase totalidade 
(96%) dos recursos oriundos da privatização foi usada 
para amortizar a dívida pública. 

Hoje se diz que nós vendemos o patrimônio e que 
o dinheiro desapareceu. Não, o dinheiro não desapare-
ceu, o dinheiro foi utilizado na amortização de dívidas. 
E se isso não tivesse sido feito, hoje, nós estaríamos 
arcando com uma dívida redobrada, porque não havia 
sido saldada. As crises econômicas e os efeitos das 
políticas monetária e cambial acabaram comprome-
tendo esse esforço. A dívida líquida do setor público, 
que equivalia a 30,5% do PIB em dezembro de 1995, 
está em 51%. Em reais, passou de R$208,4 bilhões 
para R$971,7 bilhões em dez anos!

Estudo da Consultoria de Orçamento da Câmara 
dos Deputados mostra que o aumento da participação 
do setor público na economia não significou neces-
sariamente a ampliação ou a melhoria na prestação 
do serviço público. Segundo o seu autor, o Consultor 
Eugenio Greggianin, as receitas primárias da União, 
que não consideram ganhos financeiros, pularam de 
18,5%, em 1995, para 25% do PIB este ano, enquanto 
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as despesas de custeio e investimento se mantiveram 
em patamar equivalente a 4% do PIB.

O Brasil precisa desesperadamente crescer, gerar 
mais empregos e riquezas para a nossa população e 
também buscar fórmulas que estimulem nossos empre-
endedores a produzirem cada vez mais e a investirem 
no sistema produtivo nacional.

Apesar de termos estabilizado o câmbio, con-
trolado a inflação e reduzido seu risco financeiro nos 
últimos anos, a economia brasileira ainda é a menos 
competitiva entre as maiores economias latino-ameri-
canas, o Brasil é um dos últimos entre 43 países que 
respondem hoje por 95% do PIB mundial.

O índice de Competitividade das Nações de 2005, 
apresentado no dia 22 de setembro pela Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), mostra 
o Brasil em 39º lugar, atrás da Argentina, do Chile, do 
México e da Venezuela, superando apenas a Colôm-
bia, a Índia, a Turquia e a Indonésia.

A Fiesp atribui o fraco desempenho do País, em 
2005, a fatores como juros altos e falta de crédito para 
o setor privado, impondo-se carga tributária alta sem in-
vestimentos em infra-estrutura e em capital humano.

O índice da Fiesp avaliou 25 mil dados relativos 
aos anos de 1997 a 2003. Em 1998, o Brasil estava 
na 38º posição e, em 1999, chegou à 41º – sua pior 
marca entre 1997 e 2003. Entre 2002 e 2003, o País 
melhorou em alguns pontos, como em investimentos 
em pesquisa e tecnologia, diminuição do risco do sis-
tema financeiro, produtividade industrial, alfabetização 
e balança comercial em relação ao PIB. Mas não avan-
çou tanto quanto outros países e, portanto, acabou se 
mantendo na mesma posição. O desempenho piorou 
em relação à taxa de juros de depósito, a investimento, 
a juros de curto prazo, à carga tributária – que aumen-
tou – e ao crescimento do PIB.

Especialistas da Fiesp opinam que, a manter-se 
o atual nível de investimentos, o nosso crescimento 
não ultrapassará 3,5% neste ano.

Contudo, não obstante os numerosos fatos que 
depõem contra as aspirações dos nossos empreen-
dedores, é extraordinário como os empresários bra-
sileiros encontram ânimo para dar continuidade aos 
seus talentos e vocações. Somente em uma edição, 
a Gazeta Mercantil destacou, em 22 de setembro 
passado, diversas matérias extremamente positivas, 
que demonstram a força do empreendedor nacional, 
entre elas a da Eletrobrás, que, segundo informou o 
jornal, entregará até o próximo dia 10 uma proposta 
formal de compra da Transener, a empresa de trans-
missão de energia que a nossa petrolífera adquiriu na 
Argentina em 2002.

Sr. Presidente, nossos empreendedores demons-
tram, a cada dia, incansável dinamismo, como se cons-
tata pelo noticiário.

A trading franco-brasileira Agrenco vai aumentar 
em 33% o financiamento ao plantio da soja na safra 
2005/2006. Para isso, obteve empréstimo de US$55 
milhões de um pool de bancos europeus. Espera essa 
sociedade franco-brasileira faturar US$773 milhões 
neste ano, um volume 60% maior que o apurado no 
ano passado.

Eu daria diversos outros exemplos nesse sentido, 
Sr. Presidente, para demonstrar a pujança da nossa 
empresa nacional.

Quero dizer que aí estão os indicadores positi-
vos da nossa economia, enaltecedores da coragem 
e do talento do empresariado brasileiro. A balança 
comercial continua bem-sucedida, e são honrados os 
compromissos internacionais. E, a cada trimestre, de-
monstra-se que o Brasil vai vencendo as compulsões 
inflacionárias.

São os nossos empreendedores que criam as 
condições para a geração de empregos e para a atra-
ção de capitais. Que a eles se dê o mais amplo apoio, 
em todas as áreas, que, por si mesmos, incentivarão 
um desenvolvimento que leis e outras normas retró-
gradas não deveriam obstaculizar!

O Brasil, enfim, precisa aproveitar o atual mo-
mento da economia mundial – que passa por uma 
fase positiva – para avançar em novas reformas, além 
de aprofundar as já iniciadas. Precisamos estimular 
os empreendimentos com a simplificação do sistema 
tributário e uma ampla reforma fiscal; diminuir efeti-
vamente o tamanho do Estado e buscar o justo grau 
de desoneração da produção; modernizar as rela-
ções trabalhistas e a legislação sindical; solucionar a 
questão da economia informal, para universalizar as 
contribuições para a Previdência Social; e melhorar a 
eficácia da arrecadação, talvez a solução para a nossa 
carência financeira.

Há de se falar também, Sr. Presidente, nesse 
“mistério” do contingenciamento de verbas orçamen-
tárias e, principalmente, na grande indagação, sem 
respostas, do porquê de os nossos Ministérios, en-
golfados em problemas, não conseguirem gastar se-
quer as dotações que lhes são consignadas, verbas 
tão importantes para a melhoria da qualidade de vida 
dos brasileiros.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que ainda aninho 
esperanças de que o atual Governo, sob o estímulo 
de tantos resultados positivos, alcançará as condições 
de implementar com energia uma agenda de desen-
volvimento que corresponda ao sentimento nacional, 
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infelizmente ainda abalado pela carência de uma atu-
ação oficial mais presente e mais objetiva.

O nosso País, Sr. Presidente, tem destino.
Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR EDISON LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sr¨£s e Srs. 
Senadores, não posso conceber que, entre os políticos, 
exista uma só cabeça que não almeje o pleno sucesso 
da economia nacional. Somos todos brasileiros, patrio-
tas por definição e atuação, e os avanços otimistas da 
economia estão umbilicalmente vinculados a nós pró-
prios e às futuras gerações.

Por isso, nossas críticas a eventuais falhas na 
condução econômica devem ser interpretadas como 
uma contribuição da longa experiência, que oferece-
mos aos seus idealizadores e executores.

Muito se tem falado sobre o absurdo da carga 
tributária que sobrecarrega e desestimula os empre-
endedores. Os anais desta Casa estão carregados 
com os brilhantes pronunciamentos já publicados em 
torno do tema. No entanto, Senhor Presidente, ainda 
é preciso falar mais, debater mais, na busca de res-
postas que ainda não satisfizeram a nação. Em que 
pesem as reações que se registraram à época contra 
as privatizações, elas foram afinal saudadas como um 
importante instrumento saneador da combalida eco-
nomia brasileira. No entanto, o peso da carga tributá-
ria, que se esperava fosse aliviado, saltou de 23,8% 
do Produto Interno Bruto, em 1985, para os atuais 
36%. Das 258 estatais de 1988, hoje restam 137 – e 
o peso do Estado na economia brasileira paradoxal-
mente aumentou!

Frustrou-se, pois, a aspiração de tornar o Estado 
brasileiro mais enxuto e capaz de prestar bons servi-
ços à população, algo defendido pelos defensores da 
privatização. Debita-se tal insucesso à incompreensível 
elevação dos tributos. 

O fato é que as despesas de custeio e investimen-
tos, ou seja, aquelas que incluem os gastos públicos em 
áreas prioritárias como saúde, educação, segurança e 
infra-estrutura se mantiveram inalteradas em relação ao 
PIB. O aumento da carga tributária, portanto, não está 
beneficiando os brasileiros e as empresas nacionais 
nem eliminando das estatísticas a nossa vanguarda 
em desigualdade social.

O Estado brasileiro não encolheu, e a prova dis-
so é o aumento da carga tributária, como constata o 
economista Armando Castelar, do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), no contexto da reportagem 
¡°O apetite que não cessa¡± de O Globo, edição de 

26 de setembro último, de cuja matéria eu extraio as 
informações aqui consignadas. 

Entre 1994 e 2002, o Governo arrecadou R$73,1 
bilhões com a privatização. Mas a quase totalidade 
(96%) dos recursos foi usada para amortizar a dívida 
pública. As crises econômicas e os efeitos das políti-
cas monetária e cambial acabaram comprometendo 
esse esforço. A dívida líquida do setor público, que 
equivalia a 30,5% do PIB em dezembro de 1995, está 
em 51,3%. Em reais, passou de R$208,4 bilhões para 
R$971,7 bilhões em dez anos!

Estudo da Consultoria de Orçamento da Câmara 
dos Deputados mostra que o aumento da participação 
do setor público na economia não significou neces-
sariamente a ampliação ou melhoria na prestação 
do serviço público. Segundo o seu autor, consultor 
Eugenio Greggianin, as receitas primárias da União, 
que não consideram ganhos financeiros, pularam de 
18,5% em 1995 para 24,7% do PIB este ano, enquanto 
as despesas de custeio e investimento se mantiveram 
em um patamar equivalente a 4% do PIB.

O Brasil precisa crescer, gerar mais empregos e 
riquezas para a nossa população e, também, buscar 
fórmulas que estimulem os nossos empreendedores e 
atraiam os investidores nacionais e internacionais.

Apesar de termos estabilizado o câmbio, con-
trolado a inflação e reduzido seu risco financeiro nos 
últimos anos, o Brasil ainda é a menos competitiva 
entre as maiores economias latino-americanas, e um 
dos últimos entre 43 países que respondem hoje por 
95% do PIB mundial.

O Índice de Competitividade das Nações de 2005, 
apresentado dia 22 de setembro pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), mostra o 
Brasil em 39¨¬ lugar, atrás de Argentina, Chile, Méxi-
co e Venezuela, superando apenas a Colômbia, Índia, 
Turquia e Indonésia.

A Fiesp atribui o fraco desempenho do país em 
2005 a fatores como juros altos e falta de crédito para 
o setor privado, impondo-se carga tributária alta sem 
investimentos em infra-estrutura e em capital huma-
no. O Índice da Fiesp avaliou 25 mil dados relativos 
aos anos de 1997 a 2003. Em 1998 o Brasil estava 
na 38¨£ posição e em 1999 chegou à 41¨£ – sua pior 
marca entre 1997 e 2003. Entre 2002 e 2003, o País 
melhorou em alguns pontos, como investimentos em 
pesquisa e tecnologia, diminuição do risco do sistema 
financeiro, produtividade industrial, alfabetização e 
balança comercial em relação ao PIB. Mas não avan-
çou tanto quanto outros países e, portanto, acabou se 
mantendo na mesma posição. O desempenho piorou 
em relação à taxa de juros de depósito, investimento, 
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juros de curto prazo, carga tributária (que aumentou) 
e crescimento do PIB.

Especialistas da Fiesp opinam que, a manter-se 
o atual nível de investimentos, o nosso crescimento 
não ultrapassará 3,5% neste ano.

Contudo, não obstante os numerosos fatos que 
depõem contra as aspirações dos nossos empreen-
dedores, é extraordinário como os empresários bra-
sileiros encontram ânimo para dar continuidade aos 
seus talentos e vocações. Somente em uma edição, 
a Gazeta Mercantil destacou a 22 de setembro pas-
sado diversas matérias extremamente positivas que 
demonstram a força do empreendedor nacional. Entre 
elas, a da Eletrobrás, que, segundo informa o jornal, 
entregará até o próximo dia 10 uma proposta formal 
de compra da Transener, a empresa de transmissão 
de energia que a nossa petrolífera adquiriu na Argen-
tina em 2002. A Transener detém 8.820 Km de linhas 
de transmissão que interligam o território argentino de 
norte a sul. O Grupo Gerdau, a seu turno, anunciou 
que analisa novas aquisições nos EUA, bem como in-
vestimentos para melhorar a produtividade das usinas 
controladas pelo conglomerado no País, por meio da 
Gerdau Ameristeel. E informou sobre a possibilidade 
de a empresa cravar a sua bandeira na Europa e na 
Ásia, de olho especialmente na China.

Os nossos empreendedores demonstram a cada 
dia incansável dinamismo, como se constata pelo no-
ticiário. 

A trading franco-brasileira Agrenco vai aumentar 
em 33% o financiamento ao plantio da soja na safra 
2005/2006. Para isso, obteve empréstimo de US$ 55 
milhões de um pool de bancos europeus liderados pelo 
alemão HSH Nordbank. Espera essa sociedade franco-
brasileira faturar US$ 733 milhões neste ano, volume 
60% maior que o apurado no ano passado.

Outro exemplo do Brasil empreendedor: fazen-
deiros de Minas Gerais investem maciçamente no 
plantio de árvores, que rende mais do que a pecuária 
bovina. Ao lado disso, a Cenibra – Celulose Nipo Bra-
sileira abate 60 mil árvores todos os dias para atender 
à produção de 900 mil toneladas anuais de celulose 
em sua fábrica de Belo Oriente, em Minas. 

Nesse mesmo passo, o jornal O Globo noticia que 
a Companhia Vale do Rio Doce festeja o aniversário de 
50 anos do primeiro embarque de minério de ferro do 
Brasil para o Japão, feito pela empresa. A Vale anun-
ciou contratos de venda de 275 milhões de toneladas 
de minério até 2017 e informa que a empresa bateu 
o recorde de valor de mercado na Bolsa de Nova York 
– US$ 48,7 bilhões em 26 de setembro. 

Existe no horizonte a perspectiva da China. Ela 
já ultrapassou o Japão como importador de minério de 

ferro da Vale em 2003 e é, hoje, a maior importadora 
do mundo. Atualmente, a China compra 12,4% do total 
de minérios vendidos pela Vale. 

Aí estão, Senhor Presidente, os indicadores po-
sitivos da nossa economia, enaltecedores da coragem 
e do talento do empresariado brasileiro. A balança 
comercial continua bem sucedida e são honrados os 
compromissos internacionais. E a cada trimestre, de-
monstra-se que o Brasil vai vencendo as compulsões 
inflacionárias.

São os nossos empreendedores, Sr. Presidente, 
que criam as condições para a geração de empregos 
e a atração de capitais. Que a eles se dê o mais amplo 
apoio, em todas as áreas, que por si mesmos incen-
tivarão um desenvolvimento que leis e outras normas 
retrógradas não deveriam obstaculizar.

O Brasil, enfim, precisa aproveitar o atual mo-
mento da economia mundial – que passa por uma 
fase positiva – para avançar em novas reformas, além 
de aprofundar as já iniciadas. Precisamos estimular 
os empreendimentos com a simplificação do sistema 
tributário e uma ampla reforma fiscal. Diminuir efeti-
vamente o tamanho do Estado e buscar o justo grau 
de desoneração da produção. Modernizar as rela-
ções trabalhistas e a legislação sindical; solucionar a 
questão da economia informal, para universalizar as 
contribuições para a Previdência Social; e melhorar a 
eficácia da arrecadação, talvez a solução para a nossa 
carência financeira. 

Há de se falar também, Senhor Presidente, nes-
se ¡°mistério¡± do contingenciamento de verbas or-
çamentárias e, principalmente, na grande indagação, 
sem respostas, do por quê os nossos Ministérios, en-
golfados em problemas, não conseguem gastar se-
quer as dotações que lhes são consignadas, verbas 
tão importantes para a melhoria da qualidade de vida 
dos brasileiros.

Ainda aninho esperanças, Sr. Presidente, de que 
o atual Governo, sob o estímulo de tantos resultados 
positivos, alcançará as condições de implementar com 
energia uma agenda de desenvolvimento que cor-
responda ao sentimento nacional, infelizmente ainda 
abalado pela carência de uma atuação oficial mais 
presente e objetiva .

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 

– MA) – Parabéns, Senador Edison Lobão!
Concedo a palavra ao eminente Senador Mão 

Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Ilustre 
Senador Ribamar Fiquene, que preside esta sessão, 
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Srªs e Srs. Senadores, brasileiras e brasileiros aqui 
presentes e os que nos assistem por meio do sistema 
de comunicação do Senado, quis Deus que esta ses-
são fosse presidida pelo Senador Fiquene, uma das 
figuras mais importantes da história do Maranhão. É 
um homem de dotes extraordinários! S. Exª é, Senador 
Efraim Morais, um Leonardo da Vinci!

Senador Geraldo Mesquita, o Senador Fiquene 
canta, toca. S. Exª foi advogado, promotor, jurista, pro-
fessor e mestre. Plantou a semente do saber numa uni-
versidade do Maranhão. E é grande administrador.

Sou intimamente ligado ao Maranhão, pois sou 
filho de maranhense. O pai da Adalgisinha também 
nasceu naquele Estado. 

Acredito que sou encantado pelo Presidente Sar-
ney. Mas sou mais encantado ainda, Senador Efraim, 
por Aristóteles, que disse: “Errare humanum est”.

Ontem, foi uma beleza ver o Presidente Sarney 
traduzindo a cultura do Maranhão, que é grandiosa. 
São Luís é conhecida como a Atenas brasileira. Todos 
ficamos orgulhosos com o lançamento, nos Estados 
Unidos, de seu romance O Dono do Mar, que já li. Digo 
isso porque um dos mais belos livros que conheço é 
Saraminda, tão encantador que Fiquene, artista como 
Leonardo da Vinci, fez uma música inspirado nele. 

Mas errare humanum est. 
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (P-SOL – AC) 

– Senador Mão Santa, o senhor deveria ter-me re-
velado esse fato há mais tempo, porque eu também 
gosto muito de música, gosto de cantar e tenho algu-
mas composições, que eu só canto no banheiro. Se 
soubesse disso há mais tempo, eu teria privado muito 
mais da companhia do Senador Fiquene.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Muito obrigado, Senador.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Olha, ele nos 
lembra Nelson Gonçalves. Aliás, já há alguns anos, na 
minha cidade, fazem uma festa pública no meu aniver-
sário, de 12 para 13, e quero convidá-lo para cantar. 
Lá é vizinho ao Maranhão e o cachê será apenas a 
nossa amizade, pois eu não ganhei mensalão. Seria 
uma oportunidade.

Senadora Heloísa Helena, o Presidente Sarney 
tem um brilho extraordinário e ímpar. Aliás, Senador 
Fiquene, há um livro recente, muito interessante, no 
qual um jornalista escreve a respeito dos conflitos dos 
Presidentes. Analisando o Presidente Sarney, ele disse 
que a sua virtude mais importante é a paciência. 

Senador Geraldo Mesquita, Cícero disse: “Até 
quando, ó Catilina, abusarás da nossa paciência?”.

Presidente Sarney, V. Exª, por ter paciência de-
mais, disse que Lula é vítima. V. Exª quis ser elegante, 
mas vítima, Presidente Sarney? Lula não é vítima.

Aliás, Presidente Sarney, quero, não lhe dar um 
ensinamento, porque não é meu e não posso fazê-lo, 
mas quero buscá-lo na sabedoria italiana do Renas-
cimento: Maquiavel, em O Príncipe, fala de fortuna, a 
sorte, e virtù, a virtude. Dois homens nordestinos tive-
ram sorte e chegaram ao ápice dos instrumentos da 
democracia, porque o poder é o povo. Não sou Mon-
tesquieu, eu sou do Piauí. Respeito os juristas que V. 
Exªs são e Montesquieu, que disse que existem três 
pilares, três poderes, mas não entendo assim. Entendo 
que eles são instrumentos da democracia, mas que 
poder é o povo, que paga a conta e merece respeito. 
Lula e Severino, do nosso Nordeste, tiveram fortuna, 
sorte, e chegaram ao ápice, mas quanto à virtù, um já 
caiu do cavalo e o outro está aí, ninguém sabe como. 
Todos rezamos para que chegue até o final. Faltam-
lhes virtudes, Senador Geraldo Mesquita, entre elas a 
virtude do saber, a fome e a sede do saber.

Sócrates disse que existe apenas um grande bem, 
o saber, e somente um grande mal, a ignorância. O PT 
plantou a ignorância audaciosa e corrupta no nosso 
País. Então, vítima, Presidente Sarney, é o povo. 

Ulysses, Presidente Sarney, disse: “Ouça a voz 
rouca das ruas”.

Senador Efraim, eu a ouço, bem como a decep-
ção do povo. 

São Francisco falou: “Onde houver desespero, que 
eu leve a esperança”. O povo, começando pela classe 
trabalhadora, está perdendo a esperança, porque foi 
enganado. O salário mínimo está menor, Senadora 
Heloísa Helena.

Fomos tombados pelo Poder Judiciário, que aqui 
invadiu, por intermédio do Presidente do STF, e pegou 
o pobre coitado do Severino, que se comprometeu a 
dar um aumento de R$27 mil para o Poder Judiciário, 
para o ano, já amarrado, já terminando. 

Senador Efraim, em qualquer país civilizado, a 
diferença entre o menor e o maior salário é de dez ve-
zes o menor salário. O justo, então, seria um salário 
mínimo de R$2,7 mil, mas não temos isso. 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de 
justiça: o povo, o trabalhador, o professor. Presidente 
Sarney, o professorzinho, a professorinha, que eram 
sorridentes e encantadas. 

Senador Efraim, fui buscar a Adalgisinha termi-
nando a Escola Normal; era o sorriso das professoras. 
Hoje, aí estão numa greve, e o Ministro, mal-educado, 
Presidente Sarney, não atende os professores. Ô, Mi-
nistro mal-educado, sem os professores não haveria 
os que ganham R$27 mil na Justiça, os engenheiros 
que vão fazer a transposição do rio, e os médicos, 
como nós. 
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E o que eles querem? Olhem, Lula e Presidente 
Sarney, depois de tanto estudo e da porta estreita do 
concurso – não da porta escancarada e larga da cor-
rupção, da vergonha e da nomeação do PT –, querem 
salário. Vítimas são eles que, depois de tanto estudo 
na universidade, recebem um salário de R$700,00 a 
R$1,3 mil, para os mais titulados. Eles querem uma 
negociação, um reajuste. 

Vítima é o funcionário público, Sarney, que, em 
dez anos, teve 1% de aumento. 

Presidente Sarney, lembre-se de que o filho de 
Lula, de chofre, de repente, num milagre, ganhou R$5 
milhões de uma empresa dessas aí. E um professor, 
quando vai ter R$5 milhões, ó Fiquene? 

Vítimas, Senador Efraim, são os bancários, os 
que trabalham, os que não roubam, os que vêem essas 
contas e esses mensalões passando, que assistem a 
essa roubalheira. Vítimas são eles, que trabalham e 
ganham tão pouco dos banqueiros. 

Ó, Presidente Sarney, lembre-se que Rui Barbosa 
disse só haver uma saída: o trabalhador e o trabalho. 
Eles devem ter primazia, porque vêm antes e fazem 
a riqueza. 

Vítimas são os bancários, porque o Partido dos 
Trabalhadores se transformou no “Partido dos Banquei-
ros – PB”. Os universitários. Senador Fiquene, V. Exª 
teve esse sonho e plantou-o no Maranhão junto com 
outro Senador, nosso Senador Mauro Fecury, a semente 
do saber. São os universitários do Governo.

Eu fui também universitário e não era assim, não, 
Presidente Sarney! Eu me formei e não tive um dia de 
greve. Em poucos anos, é a segunda greve da univer-
sidade. A vítima são os universitários. Eu tenho uma 
filha que não sabe quando vai se formar.

E mais ainda, Padre Antônio Vieira, lá do Mara-
nhão, diz: “O exemplo arrasta, o bem nunca vem só”. 
Mas o mal também é a desgraça – os hospitais uni-
versitários.

Vítimas são os que estão na fila, que não têm 
acesso a essas instituições privadas de assistência 
médica, que não têm dinheiro para pagar e estão à 
espera de atendimento nos hospitais universitários. 
Esses é que são as vítimas. 

Os prefeitinhos... Presidente Sarney, a Constitui-
ção, beijada por Ulysses, que disse que desrespeitar 
a Constituição é rasgar a bandeira, previa 53% para 
a União, para o Lula, 22,1% para os Prefeitos, 21,5% 
para os Governadores, 3% para os fundos constitucio-
nais. Com a fome do PT, o Lula já está com mais de 
61%, roubando dos Prefeitos.

As vítimas são eles. Eu fui prefeitinho, e fui um 
bom prefeitinho porque se respeitava a Constituição. 
Vítimas somos nós, porque o símbolo de nossa ban-

deira, Senador Efraim Morais, Ordem e Progresso... 
Aquela briga na Câmara é a desordem, e o “progres-
so” é o regresso. Está todo mundo ganhando menos, 
desempregado. Esses é que são vítimas.

Vítimas são os sem-terra do Maranhão.
Engenheiro Efraim, sabe qual é o déficit de ca-

sas? Ó Lula, aprenda! 
O PT só tem a ensinar essa malandragem, a 

traquinagem, a trampolinagem, a roubalheira mesmo. 
Isso eu não tenho como ensinar. Senador Efraim Mo-
rais, sabe qual é o déficit de casas neste País? É de 
7,8 milhões. Cada casa no Brasil tem cinco familiares, 
são quase 40 milhões. É uma conta fácil, Lula. São 
quase 40 milhões!

Senador Fiquene, quem fala aqui é alguém que 
foi prefeitinho e Governador do Estado. Fiz – eu não, 
o povo, porque foi ele que pagou –, foram feitas no 
meu Governo pelos engenheiros, pelo povo, 40 mil 
casas para os pobres. O Piauí, Lula, tem 3 milhões 
de habitantes. Fazendo uma conta rápida, são 2% da 
população. Na devida proporção, se todos fizéssemos 
o mesmo que fez o Piauí e tivessem um grande Presi-
dente a liderá-los, teríamos quase 5 milhões de casa. 
O déficit é de 8 milhões, mas isso não acontece. Não 
acontece.

Vítima é o povo que está debaixo das pontes, 
que está nas favelas, que está, nas palafitas no Ama-
zonas, que está sob as pontes, sob os cajueiros; não 
é o Lula que está na Granja do Torto, no bem-bom, 
que está no Alvorada e na Granja do Torto. Amanhã, 
com certeza, ele vai tomar sua pinga. Se fosse pelo 
menos a Mangueira, do Piauí, estaria nos ajudando. 
Vítima é o Piauí, que votou nele e escolheu um Go-
vernador do PT! 

Vítimas são os motoristas. Atentai bem: mais 
de 70% das estradas estão esburacadas. Imaginem 
os motoristas guiando, à noite, com os carros viran-
do, as tormentas, os assaltos, porque o Governo não 
dá o mínimo... Vítimas são esses motoristas que são 
assaltados. 

Norberto Bobbio, que era Senador vitalício – acho 
que deve haver Senador vitalício aqui e o Senador José 
Sarney deveria ser o primeiro –, disse que o mínimo 
que se tem de exigir do Governo é a segurança à vida, 
à liberdade e à propriedade. Cadê a segurança? Víti-
mas somos nós. 

Vítimas são os presos. Olhem as prisões. Acho 
que o inferno não é pior, não. 

Vítima é o povo brasileiro, quando o Ministro da 
Justiça mente. Ele mentiu para nós. Eu me lembro de 
que eles quiseram levar o Beira-Mar para o Piauí. Eu 
disse: não dá certo, Ministro. Fui eu que construí essa 
penitenciária a dez, doze quilômetros da capital. Eu 
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fiz essa penitenciária para botar aqueles piauienses 
que cometem pequenos deslizes. Não dá! Aí, ele disse 
que era provisório, porque iria fazer cinco penitenciá-
rias federais. Cadê?

Senador Ribamar Fiquene, vítima eu, pelo me-
nos, não sou, porque tive um pai maranhense. Eu me 
orgulho dele, que me ensinou. Presidente Lula, sei 
que foi o destino, mas, como meu pai me ensinou, eu 
quero lhe ensinar agora. Talvez seu pai não tivesse... 
Eu quero passar-lhe a maior riqueza. Eu apanhei muito 
de meu pai. Ele dizia: “Quem mente, rouba”. V. Exª e 
seus comparsas do PT mentem para o Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 

– MA) – Dando prosseguimento aos trabalhos, conce-
do a palavra à Senadora Heloísa Helena, que dispõe 
de dez minutos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, como sempre, além 
dos vazios na alma e no coração, ainda há o vazio do 
plenário na sexta-feira, como sempre.

Alguns Parlamentares já falaram, tanto o Senador 
Alvaro Dias como o Senador Efraim Morais, de suas 
preocupações em relação ao projeto de transposição 
das águas do São Francisco, em relação à alternativa 
criada – espero que não de forma mentirosa, cínica, 
dissimulada – como resposta à greve de fome de Dom 
Luiz. Já tive, várias vezes, a oportunidade de aqui tra-
tar desse tema, da transposição das águas do rio São 
Francisco. Já disse também, várias vezes, que para 
mim seria muito cômodo, prático, sedutor, muito típi-
co do carreirismo e do oportunismo que sempre toca 
as pessoas no mundo da política, ficar fora do debate 
sobre a transposição das águas do São Francisco. Mui-
tos militantes do P-Sol no Ceará, na Paraíba, no Rio 
Grande do Norte, pedem a mim e ao Senador Geraldo 
Mesquita Júnior que não entremos no debate sobre a 
transposição. Como é um tema de alta complexidade 
técnica e move corações no nordeste setentrional, se 
fôssemos oportunistas, se fôssemos carreiristas, jamais 
entraríamos num debate como esse porque, de alguma 
forma, ele acaba dividindo o povo nordestino. 

Entro nesse debate, com todo respeito a quem 
tem posição contrária, porque estou convencida de 
que a proposta de transposição das águas do rio São 
Francisco, ou interligação de bacias, ou qualquer nome 
com que esse projeto venha a ser apresentado, cons-
titui uma farsa técnica e uma fraude política. Isso, já 
está completamente demonstrado.

Nada me dá mais angústia do que ver o Presi-
dente da República ou qualquer outra pessoa, ou por 
má-fé, ou por oportunismo político, ou por bom coração, 

por querer ajudar o seu Estado, dizer que esse projeto 
vai beneficiar 12 milhões de pessoas no Nordeste se-
tentrional. Isso não é verdade, porque o canal passa a 
quilômetros de distância das regiões mais secas dos 
Estados que supostamente seriam beneficiados. O pro-
jeto de transposição, na forma como está apresentado 
pelo Governo, atinge menos de 3% do Semi-árido e 
menos de 1% da população do Semi-árido; portanto, 
jamais poderia significar benefício para 12 milhões de 
pessoas do Nordeste setentrional.

Por isso, estou ainda mais convencida – até para 
respeitar as pessoas de boa-fé, que defendem o pro-
jeto da transposição, não as do Governo, que fazem 
por demagogia eleitoralista essa farsa política, essa 
fraude técnica –, de que o bom mesmo é o plebiscito. 
É aquilo que o Senador Antero Paes de Barros diz: 
se há plebiscito para a questão das armas, que haja 
para a água. Isso é essencial. Por quê? Só tem medo 
da democracia...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Helo-
ísa Helena, V. Exª me permite um aparte?

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Con-
cedo um aparte a V. Exª.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª está cheia 
de razão: isso tem de ser melhor estudado. O Piauí 
– quis Deus que estivesse aqui um maranhense – tem 
água do lado do Maranhão, o rio Parnaíba, mas tem 
também um semi-árido. V. Exª acabou de mencionar 
3% da região. Já o Piauí tem 40% de semi-árido: é a 
região de São Raimundo Nonato, Paulistana e Fron-
teiras. Esses 40% do Piauí não serão beneficiados. O 
Piauí, ô Lula, limita-se com o Ceará, com Pernambuco; 
e essa parte é do Semi-árido. Então, o projeto tem de 
ser reestudado. Ainda mais: projetos anteriores bene-
ficiavam esses 40% do Piauí.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Eu 
estava falando que o Semi-árido do Nordeste seten-
trional é grande – como o é o da Bacia Hidrográfica 
do São Francisco –, mas o projeto beneficiará apenas 
1% da sua gigantesca população. Então, a alternativa 
mais correta é o plebiscito.

Todas as vezes que o debate se instala no Parla-
mento ou entre as forças políticas é evidente que cada 
um passa a fazer o discurso que melhor repercute em 
seu Estado. Para mim, que estou construindo o Partido 
nacionalmente, a forma mais cômoda, se oportunis-
ta eu fosse, era fazer o discurso no meu Estado: em 
Penedo, em Piaçabuçu, nas áreas que estão lá na foz 
de São Francisco, no Baixo São Francisco; depois eu 
viria para o Congresso Nacional, ficaria caladinha e não 
criaria problema com os outros Estados – onde estou 
querendo construir o meu Partido, o P-SOL – que que-
rem o projeto de transposição do São Francisco. Por 
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isso, a melhor forma de resolver o conflito é o debate 
democrático e qualificado das idéias; essa é a melhor 
forma de resolvê-lo.

Por que Dom Frei Luiz Cappio acabou indo para 
a greve de fome? Eu já estava morrendo de medo de 
que algum outro bispo da região do Nordeste seten-
trional entrasse em greve de fome, dizendo: “Quero a 
transposição”. Era só o que faltava, para dividir ainda 
mais o nosso pobre Nordeste, já tão dividido por esse 
projeto. Então, o mais importante é o plebiscito.

Sei que o Governo agiu de forma arrogante, 
intolerante, desrespeitosa à legislação em vigor no 
País. Já disse aqui várias vezes, mas terei de fazê-lo 
novamente, porque, infelizmente, o Governo mente e 
repete várias vezes, como aprendiz de Goebbels, o 
publicitário de estimação de Hitler, que afirmava que 
mentira repetida muitas vezes vira verdade. O Gover-
no acabou ludibriando mentes e corações do Nordeste 
setentrional e do Brasil de uma forma geral, alegando 
que o projeto é a panacéia que resolverá os males do 
Nordeste. Mas não é; trata-se de uma farsa técnica, de 
uma fraude política. Dizer que é para matar a sede dos 
pobres? Não é. O Governo pode dizer que está fazen-
do outra opção, não há nenhum problema. Se quer dar 
dinheiro às construtoras e às empreiteiras, preferiria 
que o desse, viabilizando trabalho com saneamento 
básico para 101 Municípios da Bacia Hidrográfica do 
São Francisco, que jogam seus esgotos in natura, ou 
nos afluentes ou diretamente no rio. Isso significaria 
dinamização da economia local, geração de emprego 
e renda, melhoria das condições de vida das popula-
ções ribeirinhas e melhoria significativa para o nosso 
rio São Francisco.

Tudo bem que o Governo queira dizer algo, só 
não pode mentir. Não há problema em dizer que esse 
projeto de transposição é para beneficiar os latifundiá-
rios da agricultura de exportação: da soja transgênica, 
do algodão colorido, da fruticultura de exportação, da 
carcinicultura. Não há nenhum problema. Agora, tem 
de assumir isso. O que não se pode fazer é mentir para 
os pobres. Não pode é dizer que o projeto se destina 
a matar a sede dos pobres do Nordeste setentrional, 
porque não é. Nas regiões mais secas, inclusive do 
Ceará, o canal passa a mais de 120 quilômetros da 
região mais seca, mais fraca, mais frágil do semi-árido 
cearense. O Governo só não pode mentir.

A imprensa toda hoje tratou da greve de fome 
de D. Frei Luiz Cappio, dizendo que pessoalmente lhe 
haviam falado uma coisa e fora estavam falando outra. 
Prefiro não acreditar que isso seja verdade. Sei que 
acontecem coisas com personalidades importantes do 
PT e da confiança do próprio Presidente Lula; sei que 
elas são capazes de gestos que nunca imaginei. Já 

disse várias vezes que talvez a paixão nos tenha ce-
gado a ponto de não nos deixar entender os mistérios 
sujos da alma de alguns – e cada vez mais fico arre-
piada, porque é como se fossem capazes de roubar e 
de matar. E fico muito triste. Também prefiro acreditar 
que o Governo deu a sua palavra e não quis enrolar, 
ludibriar uma pessoa de tão bom coração como D. Frei 
Luiz Cappio. Prefiro realmente pensar que o projeto 
está suspenso, que os novos debates serão iniciados, 
que as novas audiências públicas serão retomadas, já 
que o Governo desrespeitou todas.

O Governo rasgou a legislação de recursos hídri-
cos do Brasil! Todas as audiências públicas do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que, confor-
me manda a lei, era quem teria de decidir sobre o uso 
da água, todas as decisões, foram rasgadas – friso: 
rasgadas!

Depois que o Governo agiu de forma intolerante 
e desrespeitosa em relação à legislação em vigor do 
País, ludibriando a opinião pública, apresentando o 
projeto como se fosse a panacéia a resolver os males 
do Nordeste, dividindo os filhos da pobreza do próprio 
Nordeste, espero que agora seja tempo novo e que 
possamos aprovar a proposta de plebiscito. Muitas 
pessoas dizem: “Heloísa, mas se formos para o ple-
biscito, poderá ganhar a transposição”; outros que são 
favoráveis a ela alegam: “Pode ser que ganhe quem é 
contra a transposição”. Ora, só quem tem uma visão 
utilitarista da democracia é capaz de ser contra o pro-
jeto de plebiscito.

Espero que o Senado tenha a coragem necessária 
de aprovar o projeto de plebiscito, para que possamos 
discutir o assunto da forma mais clara e transparente, 
unindo o povo nordestino; propiciando que os Estados 
da Bacia Hidrográfica do São Francisco e os que su-
postamente seriam beneficiados com a transposição 
possam, da forma mais bela, legítima e democrática, 
decidir sobre o “sim” ou o “não” ao projeto de transpo-
sição do São Francisco.

Mais uma vez, deixo aqui meu apelo: que o Se-
nado tenha a coragem política, que é necessária, de 
aprovar o projeto de plebiscito, a fim de que todos os 
irmãos nordestinos, do Nordeste setentrional, que su-
postamente seriam beneficiados com a transposição, 
e dos Estados da Bacia Hidrográfica do São Francisco 
possam, de forma livre, democrática e legítima, discutir 
a aprovação ou não desse projeto. Fora isso, é dema-
gogia eleitoralista, fraude política e farsa técnica. Quem 
analisou o projeto sabe que é uma farsa técnica.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Como último orador inscrito desta sessão, con-
cedo a palavra ao eminente Senador Geraldo Mesquita 
Júnior por dez minutos e mais cinco de tolerância.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srª Senadora Heloísa, Sr. 
Senador Mão Santa, senhoras e senhores, só temos 
palavras de elogio para o Presidente Fiquene, com 
quem convivemos nesta Casa, pela sua postura como 
Parlamentar. O Senador Mão Santa revelou hoje um 
fato que devia ter revelado há muito mais tempo: que o 
Senador Fiquene é amante da música, gosta de cantar, 
tem algumas composições. Isso teria nos aproximado 
muito, além do convívio que já é normal entre nós. 

Esse fato, Senador Fiquene, lembra-me o es-
pírito do povo brasileiro. O povo brasileiro, em que 
pese a dor da miséria, da pobreza, da fome, se vê 
representado em versos, numa marcha muito bonita 
e muito importante da música popular brasileira, que 
diz: “No entanto, é preciso cantar. Mais que nunca, é 
preciso cantar”. 

O povo brasileiro é assim, Senador Mão Santa, 
apesar de trombar com um Governo corrupto, apesar 
de ter de suportar a fome, a miséria...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Já que V. Exª 
está falando em música, lembro-me da Rita Lee que 
diz: “Não quero luxo nem lixo”. Estamos entrando numa 
barca furada. E barca furada é este Governo, em quem 
está entrando água. Mas não é uma água limpa, é uma 
água podre por todos os lados. Não é um mar de cor-
rupção, é um oceano de corrupção!

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC) – Mas é isso. Era só para registrar a nossa ale-
gria em saber de mais essa qualidade do Senador 
Fiquene.

Há poucos instantes, o Senador Mozarildo me 
propunha que iniciássemos uma greve de fome aqui 
no Senado, eu e ele, para marcar posição contra a 
aprovação do Projeto de Gestão de Florestas Públicas. 
Ponderei a S. Exª que talvez não tivéssemos resulta-
do concreto e útil, fazendo um movimento como esse. 
Lembrei-lhe que Dom Luiz, que acaba de interromper 
uma greve de fome dentro da discussão acerca da trans-
posição do rio São Francisco, pode ser considerado 
um aliado deste Governo. E tudo foi feito para que ele 
fosse demovido e suspendesse a greve de fome; ouço 
falar inclusive que, por meio de ardis, ele teria sido lu-
dibriado. Não quero acreditar nessa possibilidade. Mas 
veja que a situação é completamente distinta. Se eu e 
o Senador Mozarildo iniciássemos aqui uma greve de 
fome, Senador Mão Santa, um bando de gente estaria 
torcendo para que fôssemos às ultimas conseqüências 
e morrêssemos mesmo à míngua. Já não aconteceu 
com Dom Luiz, que, de fato, é um aliado deste Gover-
no, ou pelo menos é aliado daquilo que ele imaginava 
que este Governo poderia ser.

Mas quero referir-me a esse imbróglio que se tor-
nou essa discussão acerca do Projeto de Gestão de 
Florestas Públicas. Tenho-me manifestado firmemente 
contra esse Projeto. Tenho-me envolvido nessa discus-
são. Por que razão, Senador Fiquene? 

Tenho tentado sintetizar algumas questões que 
dizem respeito a esse Projeto. Por exemplo, ele introduz 
a possibilidade, mais uma vez, de instituirmos, agora 
restritos à região amazônica, as velhas capitanias he-
reditárias. O que o Projeto prevê? Prevê a entrega à 
iniciativa privada, mediante concessões públicas, de 
imensos lotes de florestas que poderão ser explora-
dos econômica e comercialmente, por quarenta anos, 
pelo menos. 

Isso me lembra, Senador Fiquene, uma das ques-
tões que me fazem bater forte nesse Projeto: é o pre-
cedente que observamos da atividade econômica na 
região amazônica. Não me lembro de exceção. Prati-
camente todas ocorreram dentro da seguinte lógica: 
pequenos grupos sempre se deram muito bem, sem-
pre ganharam muito dinheiro na exploração econômica 
dentro da Amazônia. E a população da Amazônia, a 
população que chamamos de tradicional, a população 
local, muitas vezes entrou nessas relações de produção, 
nessas relações econômicas como trabalho escravo. 
Lembro sempre a saga do soldado da borracha, déca-
das atrás, num esforço de guerra para a produção de 
borracha para as forças aliadas. Milhares e milhares 
de amazônidas e nordestinos que para lá migraram 
entraram nessa relação de produção, Senador Fique-
ne, como trabalho escravo. Com toda sinceridade, não 
conheço a história de um soldado da borracha, de um 
seringueiro que tenha logrado sucesso, que tenha tido 
uma melhoria substancial na sua vida. Pelo contrário, 
milhares morreram de fome e de miséria, jogados 
dentro da mata feito bichos, e um grupo muito peque-
no de pessoas ganhou rios e rios de dinheiro com a 
exploração da borracha na Amazônia, principalmente 
no meu Estado do Acre. 

Esse é um precedente triste e sombrio da ativi-
dade econômica na região amazônica, particularmen-
te no meu Estado. E eu trouxe, para discussão nesta 
Casa, o fato de que esse Projeto, de certa forma, já 
está sendo implementado no Estado, numa escala 
reduzida, sob os auspícios do Governo do Estado do 
Acre, com uma parcela da iniciativa privada, pessoas 
que lidam com madeira. Quero relatar aqui as tentati-
vas de se desvirtuar esse fato nesta Casa. Presto aqui 
um esclarecimento. 

Participei, há cerca de um mês, de uma assem-
bléia de seringueiros, de agricultores que moram dentro 
da Florestal Estadual do Antimari, no meu Estado. Mais 
de 85 seringueiros, agricultores, ocupantes daquela 
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grande área, passaram mais de quatro horas discutin-
do os resultados de um projeto de manejo de madeira, 
executado sob os auspícios do Governo do Estado, 
por intermédio da Funtac e de parcelas da iniciativa 
privada. Depois de quatro horas de intenso debate e 
discussão, chegaram à conclusão de que grande parte 
daquilo que seria a contrapartida, tanto do Governo do 
Estado como da própria iniciativa privada, deixou de 
ser implementado ou deixou de ser cumprido. 

Foi prometida a instalação de uma serraria no 
projeto, para que os seringueiros beneficiassem sua 
madeira e, com isso, agregassem valor e uma renda 
um pouco maior. Dessa serraria, eu fui lá e vi pesso-
almente – ninguém me falou – estão lá o galpão e os 
trilhos sentados, e absolutamente nada implemen-
tado acerca da sua instalação. As condições de vida 
das pessoas continuam praticamente inalteradas. Os 
seringueiros continuam comendo a jacuba. Senador 
Ribamar Fiquene, eles saem para colher a seringa 
– muitas árvores ainda produzem borracha naquela 
região –, levando no bisaco farinha, sal e água. Isso é 
a jacuba, muitas vezes a alimentação deles.

Autorizaram que fossem retiradas árvores de suas 
áreas. O contrato estabelecia um preço absurdamente 
vil, irrisório, e, mesmo assim, até hoje os seringueiros 
e agricultores que ali estão reclamam que esse preço 
não foi pago totalmente. Além disso, Sr. Presidente, 
parte desse pagamento não foi combinada em espé-
cie. Quando o Estado contrata com os grandes em-
presários, o pagamento é feito em cash, em dinheiro. 
No entanto, com os pequenininhos – seringueiros e 
pequenos agricultores –, parte desse pagamento, que, 
repito, já era um pagamento irrisório, vil, foi contratada 
na forma da construção de uma casinha de madeira. 
Peço que os acreanos que estão ouvindo o meu pro-
nunciamento me desmintam se eu estiver incorrendo 
em imprecisão, mas as casinhas feitas para alguns 
dos seringueiros contemplados poderiam ser construí-
das com R$2 mil. Pois bem, como parte do preço pelo 
pagamento da retirada dessas árvores, essas casas 
foram entregues aos seringueiros – quatro ou cinco 
casas, diga-se de passagem, numa comunidade de 
cerca de cem famílias – por R$14 mil. Então, além de 
o preço ser vil, parte do preço era mais vil ainda por-
que convertida em uma obra que poderia custar cinco, 
seis vezes menos.

Ao final daquela assembléia a que assisti, vi todos, 
entusiasticamente, levantando os braços e aprovando 
uma deliberação no sentido de realizarem um ato de 
protesto, em que tentaram resgatar uma postura assu-
mida pelo ex-líder Chico Mendes, assassinado no meu 
Estado. Refiro-me à figura do empate. Nas décadas 
de 70 e de 80, muitos foram para o Acre com boas in-

tenções – diga-se de passagem que muita gente foi lá 
também para picaretar; era grileiro para dar com pau, 
era muita gente. Na ocasião, Chico Mendes liderava 
os seringueiros da região de Xapuri, de Brasiléia, do 
Alto Acre. Colocavam-se dentro da mata com as fa-
mílias e tentavam, pelo menos, impedir a derrubada 
da floresta.

Mulheres e homens que moram dentro da Flores-
ta do Antimari resolveram realizar o primeiro empate 
do séc. XXI, como eles chamaram. Infelizmente, por 
força de uma grande chuva que caiu na região no dia 
marcado, eles não conseguiram sair para o local onde 
iam realizar o ato. Mesmo assim, o ato repercutiu, e a 
população do Acre tomou conhecimento do que está 
acontecendo em Antimari.

Por que estou trazendo este assunto à baila?
Tenho denunciado deste plenário que o Estado 

democrático de direito no Acre foi parcialmente supri-
mido. O atual Governo se perdeu completamente. Ori-
ginalmente, havia um projeto bonito, do qual me honro 
de ter feito parte. Fui chefe de gabinete do atual Gover-
nador e enxergava de forma entusiasmada tudo o que 
poderia ser feito no nosso Estado, com uma parceria 
forte com a parte mais humilde da população.

Não digo que poderíamos viver no paraíso, mas, 
se essa parceria tivesse sido efetivada, a população 
do nosso Estado estaria em situação muito melhor do 
que aquela em que se encontra hoje. Infelizmente, o 
Governo se desorientou – para não dizer outra coisa 
– e, talvez, tenha-se encantado com as benesses do 
poder. Hoje, a qualquer preço, tenta manter esse poder, 
buscando controlar o Poder Judiciário, o Ministério Pú-
blico, o Tribunal de Contas da União e a imprensa. No 
nosso Estado, em grande parte, a imprensa rendeu-se 
à pressão e à volúpia de poder do atual governante, 
reproduzindo apenas aquele Governo, aquele Estado 
virtual que é dado a ela reproduzir.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço sem-
pre a ressalva de que isso não ocorre de forma integral. 
Há setores da imprensa acreana com espírito demo-
crático. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, as rádios e 
as televisões abrem as suas emissoras para o debate 
democrático. Em Rio Branco, há o jornal O Rio Bran-
co, a TV Rio Branco e um periódico semanal chamado 
Segunda-Feira, que ainda fazem o contraponto. De 
resto, Senador Ribamar Fiquene, tenho tristeza no 
meu coração com relação a isso, pois grande parte da 
imprensa do meu Estado se rendeu à pressão eco-
nômica, inclusive, de um governante que se perdeu, 
apaixonado pelo poder.

Por sinal, este Governo cobrou-me, inclusive, o 
mandato. Reconheci sempre, aqui e no meu Estado, 
que fui eleito no contexto da Frente Popular do Acre, 
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da qual o PT é o carro-chefe. Sempre fui e serei grato 
às lideranças da Frente Popular, pelo esforço que fi-
zeram no sentido de que eu alcançasse este mandato 
que exerço no Senado hoje. Mas, no momento em que 
nos aproximamos de uma posição de ruptura, coloquei, 
inclusive, o mandato à disposição, Senador Ribamar 
Fiquene, porque me foi cobrado intensamente: “Este 
mandato não é seu, este mandato é da Frente Popular”. 
Cheguei a colocar o mandato à disposição antes de me 
decidir por uma ruptura, e isso não foi aceito.

Hoje, para que V. Exªs tenham idéia, no meu Es-
tado, há uma campanha sórdida, há uma campanha 
imunda em torno da figura do Senador Geraldo. O me-
nos que me chamam lá é de traidor, de figura insigni-
ficante. Nunca pretendi ser absolutamente nada, mas 
quero registrar isso nesta Casa. Já que no meu Estado 
não tenho espaço, em grande parte da imprensa, para 
me pronunciar, uso o único instrumento que tenho hoje, 
que é a tribuna desta Casa, à qual tenho orgulho de 
pertencer, para fazer esse tipo de denúncia.

Creio que esse Governo cometeu uma ingratidão. 
Foi realizada nesta Casa recentemente uma reunião no 
gabinete do Senador Aloizio Mercadante, e tentei fazer 
com que a reunião fosse pública. O Senado autorizou 
que viesse do Antimari um representante para relatar 
o que se passava ali, e, ao mesmo tempo, o Governo 
do Estado patrocinou a vinda de dezenas de pessoas 
– deputados estaduais, empresários e algumas pessoas 
que se dizem lideranças no Projeto Antimari.

Para que V. Exªs tenham uma idéia, o presidente 
da associação mora em Rio Branco, e o Projeto Antimari 
fica a 70 quilômetros de Rio Branco. Não tenho nada 
contra o rapaz. A outra representante é uma professo-
ra do Estado. São pessoas que têm forte vinculação 
com o Governo do Estado e que, lastimavelmente, se 
colocam em situação de subserviência a esse Gover-
no despótico e truculento, que, no dia 7 de setembro, 
não teve escrúpulo em mandar baixar a borracha em 
professores e estudantes que se manifestavam livre-
mente na rua contra atos de corrupção tanto do Go-
verno estadual quanto do Governo federal.

E esse Governo comete uma ingratidão comigo, 
porque, ao puxar a discussão sobre o projeto de gestão 
de florestas públicas, de certa forma, eu ajudei a tirar o 
foco de um fato absolutamente preocupante que ocorre 
em nosso Estado e que vincula o Governo do Estado 
a atos de improbidade, e de corrupção, inclusive.

Isso não é o Senador Geraldo Mesquita Júnior 
que está falando: o Tribunal de Contas da União tem, 
sistematicamente, apontado obras irregulares no meu 
Estado. Há dois anos, o Tribunal de Contas apontou 
irregularidades graves na construção do Centro Olím-
pico, na capital do meu Estado, em Rio Branco. Isso 

seria suficiente para um governo que se diz popular 
e democrático tomar medidas radicais no sentido de 
impedir que tais fatos viessem a ocorrer mais uma vez. 
No entanto, o Tribunal de Contas da União acaba de 
entregar ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, 
uma relação de obras irregulares. Desse relatório, 
constam mais duas grandes obras: a construção de 
trechos da BR-364, que liga Rio Branco ao extremo do 
Estado, a Cruzeiro do Sul, e a obra que diz respeito à 
construção de uma ponte que liga o Brasil aos países 
vizinhos, Bolívia e Peru, em Assis Brasil. 

Além disso, a imprensa, inclusive nacional, di-
vulgou fartamente a ocorrência de um contrato que o 
Governo do Estado mantém, ou mantinha pelo menos 
– o Ministério Público, enxergando o tamanho da ir-
regularidade, mandou cancelá-lo –, por muitos anos, 
com uma agência de publicidade chamada Asa, cujos 
sócios tinham relações com Marcos Valério. Mas isso 
não é o pior dos mundos. O pior dos mundos é que 
esse contrato estava recheado, Senador Mão Santa, 
de irregularidades, de aditivos que foram firmados em 
períodos eleitorais e publicados 143 dias depois – um 
extratozinho pequenino para ver se as pessoas não 
percebiam. Observa-se que há, no Estado, uma lógica 
de procedimentos sistemáticos que visa a fazer com 
que procedimentos licitatórios de obras do Governo 
do Estado sejam envoltos em gestos que denotam ir-
regularidades, para dizer o mínimo. 

Então, creio que este Governo foi, inclusive, in-
grato comigo, porque desviei a atenção da população 
do meu Estado e do País para o que está acontecen-
do. E não é o Senador Geraldo que está dizendo: é 
o Tribunal de Contas da União, que aponta graves ir-
regularidades em obras importantes patrocinadas e 
promovidas pelo atual Governo do Estado.

Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Quis Deus que eu 

estivesse lendo um livro, um pensamento de Sócrates, 
que me levou a uma passagem em que um filósofo de 
Atenas andava com uma lanterna. Era Diógenes. Toda 
noite, ele estava com a lanterna nas ruas. “Diógenes, 
o que você tanto procura?” Ele disse: “Um homem de 
vergonha”. Eu queria dizer, Senadora Heloísa Helena, 
que aqui não é Diógenes, mas todo o povo brasileiro 
que está procurando políticos de vergonha. Lá era só 
um que procurava, era Diógenes, que era filósofo, pen-
sava que era uma virtude essencial. Aqui, não: é o povo 
que está procurando políticos de vergonha. Brasileiros 
e brasileiras, está aí um desses políticos de vergonha, 
que enriquecem, ainda, e justificam a nossa presença 
aqui neste plenário, porque V. Exª representa essa es-
perança de que o bem vai vencer o mal. 
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC) – Muito obrigado, Senador Mão Santa, mas, 
olhe, o senhor está ao lado de uma dessas políticas 
às quais o povo acreano e o povo brasileiro procuram 
se vincular: a Senadora Heloísa Helena, a quem con-
cedo um aparte. 

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, meu querido e combativo 
companheiro de tantas lutas, de tantas dores compar-
tilhadas e de tantas alegrias conquistadas também no 
P-SOL. Sei que nem seria necessário fazer um apar-
te a V. Exª, até porque estamos juntos na construção 
do P-SOL. Sei não apenas da dignidade pessoal de 
V. Exª, mas da coragem que tantas e tantas vezes já 
demonstrou nesta Casa. Sei que o caminho mais cô-
modo e sedutor à disposição de V. Exª era o de estar 
lá, como digo sempre para a raiva de alguns, se lam-
buzando no banquete farto do poder. Sei que bom é 
ser base de bajulação, sei que bom é se render ao 
convescote do capital, sei que isso é o melhor dos 
mundos. Sei exatamente qual é a dor, Sr. Presidente, 
de enfrentar a estrutura do poder. Meu Deus do Céu, 
são tantas cicatrizes na alma, no coração, no corpo e 
na vida! Apesar das cicatrizes no corpo, na alma e no 
coração que se traz, sei da importância de não se ren-
der e não se ajoelhar covardemente diante daqueles 
que, volto a repetir, ousam pensar que são donos de 
nossa cabeça e de nosso coração. Sei das cicatrizes 
na alma que V. Exª traz, que eu trago e que trazem 
também tantos outros que estamos na construção do 
P-SOL, assim como as trazem muitos outros que estão 
em outras experiências, porque, como digo sempre, a 
história da esquerda brasileira nem nasceu com o PT 
nem se encerra com o P-SOL. Sabemos exatamente 
disso, porque ninguém é proprietário das bandeiras 
históricas da classe trabalhadora nem das concepções 
programáticas acumuladas pela esquerda socialista e 
democrática. Foram muitos os que lutaram. Vivemos 
lutando no P-SOL até para honrar a memória de tan-
tos outros que lutaram muito antes da existência das 
construções partidárias que se apresentam como de-
positárias maiores das aspirações belas e legítimas da 
classe trabalhadora. Então, V. Exª, que é essencial na 
construção desse abrigo para a esquerda socialista e 
democrática, tem a minha solidariedade em relação a 
tudo o que está acontecendo lá. A propósito de cicatri-
zes, li em algum lugar, Senador Mão Santa – gostaria 
de dizer exatamente onde foi para dar mais precisão 
e reconhecer a autoria dele ou dela em relação a uma 
frase tão bonita –, que as lágrimas fazem cicatrizes na 
alma. Completo essa frase tão bonita com outra sim-
ples: só tem cicatrizes na alma quem não se acovardou, 
quem esteve no campo de batalha, quem lutou pelo 
que acredita. Nossas cicatrizes da alma, temos que 
ostentar orgulhosamente, não com vaidade imbecil, 
cretina, porque são um sinal de que não nos curvamos 
e continuamos lutando pelo que acreditamos. Então, 
minha solidariedade de sempre e meu testemunho 

do papel tão importante que V. Exª tem na construção 
desse pequeno partido que é o P-SOL – humildemen-
te reconhecemos que somos pequenininhos, mas não 
somos como esses nanicos que viram satélites dos 
partidos grandes, porque tem partido grande que fala 
dos nanicos mas os usa.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC) – Somos pequenos com alma grande.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Não so-
mos como esses que funcionam como moeda de troca 
no jogo eleitoral ou acabam sendo satélites para se-
rem aproveitados pelos grandes partidos. Este parti-
do, pequeno com o coração bem grande, Presidente, 
na alegria, na combatividade, reconhece-se humilde-
mente pequeno, mas também como uma ferramenta 
de luta a serviço da classe trabalhadora, a serviço da 
grande maioria do povo brasileiro. Portanto, a minha 
solidariedade, o meu carinho. A vida é assim mesmo: 
às vezes, a gente chora tanto, fica tão triste! Quando 
vejo as facadas que levei, tanto daqueles que ajudei 
na construção de estrutura partidária como daqueles 
do meu Estado, penso: Deus do céu! Às vezes fico 
vendo aqueles que fazem a política do “mel na boca 
e bílis no coração” – quando digo isso, Sr. Presidente, 
o Senador Lobão fica rindo. Não é com ele, claro! O 
que quero dizer é que tem alguns, no meu Estado e 
espalhados pelo Brasil, que fazem a política do “mel na 
boca e bílis no coração”, sorriem e lhe abraçam pela 
frente e, por trás, a facada. Deus do céu! Essa é a pior. 
Essa é a que dói no coração, viu, Mão Santa? Sei exa-
tamente o que é isso, porque estou cheia de cicatrizes 
na alma, inclusive feitas por aqueles que tantas vezes 
me abraçaram como se fosse com sinceridade, com 
delicadeza, com ternura, com o abraço dos irmãos da 
estrutura partidária e que... Pensem quantas facadas 
tenho nas costas! Então, saúdo V. Exª pelo pronuncia-
mento. Sei da dor, porque a sinto permanentemente, 
mas deixamos para lá, não guardamos mágoa nem 
rancor, porque isso até nos faz adoecer. Não é, Dr. 
Mão Santa? Seguimos a vida com fé em Deus e fé na 
luta do povo. Todo dia temos que repetir isso: fé em 
Deus e fé na luta do povo. Assim, podemos agüen-
tar tantas tristezas, tantos cinismos e tantas facadas 
nas costas que acabamos levando nesse mundo da 
política. Então, manifesto minha solidariedade e meu 
carinho, Senador.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC) – Muito obrigado, Senadora Heloísa Helena.

É verdade: essas coisas nos abatem, deixam-nos 
tristes, amargurados. Mas saiba V. Exª que, ao mes-
mo tempo em que nos sentimos abatidos, o convívio 
com pessoas como V. Exª... Aliás, tenho dito sempre 
que vim para o P-SOL por sua causa, principalmente, 
por enxergar no P-SOL um instrumento político par-
tidário que poderia estar a serviço das lutas do povo 
brasileiro, comecei a namorar com o P-SOL desde a 
observação da figura de um Milton Temer, um compa-
nheiro tão querido, ex-deputado de vários mandatos 

    209ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 8 34609 

nesta Casa, de uma Luciana Genro, de um Babá, um 
guerreiro, dessa militância do P-SOL, que, apesar de 
toda a dificuldade pelas quais passamos e continua-
mos a passar, não perde a garra, a vontade, o brio e 
o ânimo de se juntar realmente ao povo brasileiro e de 
promover neste País grandes transformações.

Então, ao mesmo tempo em que nos abatemos 
com essas coisas, sentimo-nos atraídos para a luta. 
O ruim é nos abatermos e nos rendermos. Não é o 
caso do Senador Geraldo Mesquita, pois jamais vou 
me render. Essas pessoas não vão conseguir me inti-
midar. Eu já disse isso, eles sabem disso. É do jogo e 
eles estão fazendo a parte deles, o jogo deles. Agora, 
fiquem certos de que não vão me abater, não vão me 
tirar dessa luta, até por que, enquanto eu estiver ao 
seu lado, ao lado de tantas pessoas tão queridas do 
P-SOL, vou-me sentir protegido, fortalecido.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC) – Senador Ribamar Fiquene, agradeço a con-
descendência pelo tempo.

Quero encerrar meu discurso apenas trazendo um 
fato que ilustra, primeiro, a falta de argumento dessas 
pessoas. Quando as pessoas não têm argumento para 
participar do debate, elas agridem pessoalmente. Estou 
sendo alvo de agressões pessoais no meu Estado.

Senadora Heloísa Helena, tenho a honra e o pri-
vilégio de ter como meu assessor uma pessoa que V. 
Exª conhece, o Osmarino Amâncio, um seringueiro, 
um homem simples, um homem do povo, um ex-líder 
sindical, seringueiro até hoje, que vive numa colocação 
lá, no Município de Brasiléia, um companheiro valoroso, 
que foi companheiro de luta do Chico Mendes, que tem 
participado de lutas históricas no meu Estado.

Como algumas pessoas não têm argumento, re-
solveram utilizar o fato de ele ser meu assessor para 
desqualificar a nossa luta. O Osmarino participa da 
luta de forma legítima. Ele esteve comigo nessa as-
sembléia lá no Antimari e eu, tal a minha responsabili-
dade num processo desses, recomendei a ele: “Osma-
rino, não tente conduzir um processo que não é seu! 
Nós estamos sendo convidados para participar dessa 
assembléia, de um processo que não é exatamente 
seu. Então, não tente conduzir!” Eu tive a decência de 
pedir isso ao companheiro Osmarino. Ele participou 
da assembléia, como eu, mas o processo era lá dos 
moradores do Antimari. 

Na tentativa de nos desqualificar, de nos agredir, 
de nos atingir, já que não têm argumentos, usam o fato 
de Osmarino ser meu assessor, servidor do meu ga-
binete, para dizer que ele não tem legitimidade para 
estar ali no meio do povo, no meio dos seringueiros, 
condição que ele ostenta com orgulho, por sinal. 

Então, quero deixar aqui, para encerrar, Sena-
dor Ribamar Fiquene, um recado para o povo do meu 
Estado. O atual governante trouxe e distribuiu para o 

Senado Federal manifestos, da CUT, de entidades que 
estão ali, de forma servil, atendendo a seus propósi-
tos, me desqualificando, me destratando. Não tenho 
nenhum problema com relação a isso. O que me deixou 
triste foi um manifesto que chegou com assinaturas, 
supostamente, de pessoas que moram no Antimari. A 
capacidade e o poder de intimidação do atual Governo 
do Estado é imenso. Mas quero deixar um pedido, ao 
povo da minha terra, ao povo do Antimari, ao povo de 
todo o Acre, para que não se intimide, pois nenhum 
mal é exercido eternamente neste mundo. Todo mal 
um dia cessa, Senadora Heloísa Helena, pela força 
da mobilização popular. Todo mal um dia acaba. As 
pessoas precisam saber disso. O que está instalado 
no nosso Estado hoje em dia é uma força poderosa, 
sim, é uma força que se vale do instrumental público 
para intimidar as pessoas, para intimidar o cidadão 
mais comum, para tentar cooptar instituições públi-
cas. Mas os acreanos devem saber o seguinte: não 
há mal que dure para sempre. Tenho certeza absoluta 
de que, se o povo acreano não se deixar intimidar por 
essa força maligna que hoje reina absoluta no nosso 
Estado, um dia seremos um Acre feliz, próspero, de-
senvolvido, sim.

Quero finalizar dizendo, Senador, que a minha 
oposição a esse projeto não é a oposição ao desen-
volvimento da minha terra. Quero, sim, desenvolvimen-
to para o meu Estado, assim como para o meu País, 
mas desde que esse desenvolvimento signifique a 
participação efetiva dos pequeninos, do povo que está 
lá numa miséria absoluta no nosso Estado, porque o 
Governo do Estado do Acre hoje se transformou num 
governo de patota, um governo que está a serviço de 
uma patota e que virou as costas para a grande maioria 
do povo acreano, que está lá numa pobreza absoluta, 
numa miséria absoluta, vivendo dias difíceis no nosso 
Acre. Mas amanhã, tenho certeza, esses dias vão se 
transformar em dias de alegria e de felicidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 

– MA) – Comunico à Casa que o ilustre Presidente 
Renan Calheiros designou o eminente Senador Ro-
meu Tuma para participar da Reunião do Conselho 
de Justiça Federal, a realizar-se em São Paulo, no dia 
21 do corrente.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Os Srs. Senadores Antero Paes de Barros, 
Alvaro Dias, Flexa Ribeiro, a Srª Senadora Lúcia Vânia, 
e os Srs. Senadores Reginaldo Duarte, João Batista 
Motta, Teotonio Vilela Filho, Pedro Simon 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. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna nesse momento 
para registrar o artigo intitulado “O material de cons-
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trução”, publicado na seção Notas & Informações do 
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 29 de 
setembro do corrente.

O artigo trata do novo depoimento do ex-ministro 
José Dirceu prestado ao Conselho de Ética da Câmara 
dos Deputados. Segundo o artigo, o depoimento “além 
de ser uma pérola bestialógica é uma clara confissão 
de culpa, porquanto nunca se viu inocente algum pre-
cisar ser convencido da própria inocência”.

Ao tratar dos argumentos apresentados pelo ex-
ministro, o artigo conclui: “Com esse tipo de argumen-
tação é possível que José Dirceu vá ficando cada vez 

mais convencido da sua inocência, mas dificilmente 
conseguirá prová-la àqueles que irão julgá-lo”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo seja conside-
rado 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 ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamen-
to taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
ocupo a Tribuna neste momento para fazer o registro da 
matéria intitulada “Não esqueçam do amigão do homem...
nem das relações dele com Valério”, publicada na revista 
Veja em sua edição de 5 de outubro do corrente.

A matéria trata do retorno do deputado José Dir-
ceu ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados 
e da sua tentativa “patética” de não arcar com os ônus 
de ter convivido “com o bônus da dinheirama do PT”.

Segundo a matéria, “das tentativas de malaba-
rismo retórico do ex-ministro sobraram acusações à 
imprensa e muitas meias verdades”. 

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, 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 ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar a matéria intitulada “CPI dos Bingos vê indícios 
de rede de extorsão para operar loterias”, publicada 
pelo jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 6 
de outubro do corrente.

Segundo a matéria, “A CPI dos bingos levantou 
indícios de que integrantes do PT e do governo mon-
taram uma rede de extorsão que atuou fortemente na 
renovação do contrato da multinacional Gtech com a 
Caixa Econômica Federal para a operação da rede de 
loterias do País”.

A CPI dos Bingos vem mostrando, a cada dia, 
que a renovação do contrato com a Gtech foi marcada 
pelo tráfico de influência e pela corrupção.

Sr. Presidente, é nesse contexto que requeiro que 
a matéria acima citada seja considerada como parte 
integrante deste pronunciamento, para que passem 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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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo hoje esta tribuna para registrar a 
matéria intitulada “Menos investimentos”, publicada 
no jornal Correio Braziliense do último dia 4 de ou-
tubro do corrente.

A matéria mostra que o governo federal liberou 
menos de 10% dos recursos destinados a programas 
de habitação e saneamento básico, apesar do orça-
mento bilionário previsto para 2005.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que a matéria acima citada seja consi-
derada como parte integrante deste pronunciamento.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para 
comentar a matéria intitulada “Brasil despenca em 
competitividade” publicada pelo jornal O Estado de S. 
Paulo de 29 de setembro do corrente.

Segundo a matéria, “o ambiente político levou o 
Brasil a despencar oito posições no ranking de com-
petitividade do Fórum Econômico Mundial”. As dúvidas 
quanto às instituições públicas e o favorecimento de 
funcionários do governo foram os principais motivos 
do desempenho do país.

Essa é a colaboração do governo do Presidente 
Lula para a imagem do País no exterior.

Sr. Presidente,requeiro que a matéria acima cita-
da 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. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para 

registrar o artigo intitulado “Futuro incerto”, de autoria 

do ex-ministro Jarbas Passarinho, publicado no jornal 

O Estado de S. Paulo de 4 de outubro do corrente.

O artigo mostra como “a sede (do PT) de conquis-

tar o poder foi insaciável. Assaltaram o Estado”. Cita, 

como exemplo, a política clientelista adotada pelo PT 

tanto na eleição interna para a presidência do Partido 

quanto na eleição para a presidência da Câmara dos 
Deputados.

O governo e o Partido dos Trabalhadores assu-
miram a máxima de que “em eleição, só é vergonhoso 
perder. Praticou-se o vale-tudo”. 

Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o referido 
artigo 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. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
comentar a matéria intitulada “Bancos não empresta-
ram ao PT, diz PF”, publicada no jornal O Estado de 
S. Paulo do último dia 30 de setembro do corrente.

“Não é empréstimo que o Marcos Valério fez 
para o PT. Ele apenas repassou o dinheiro em troca 
de algo”. Essa afirmação, do deputado Gustavo Fruet, 
sub-relator de movimentação financeira da CPMI dos 
Correios, mostra que é falsa a versão do empresário 
Marcos Valério segundo a qual ele financiou o PT com 

empréstimos bancários. A Polícia Federal e a CPMI 
dos Correios já reuniram evidências de que esses 
empréstimos eram falsos.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte deste pronunciamen-
to, para que passe a constar dos Anais do Senado 
Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, muitas são as mazelas brasileiras que nos 
inquietam. Entre elas estão a pobreza, a fome, a desi-
gualdade social e a má distribuição de renda. Hoje, no 
entanto, gostaria de tratar de um problema que, cada 
dia mais, vem preocupando os cidadãos brasileiros: a 
segurança pública.

Nos últimos anos, temos assistido a uma assus-
tadora escalada da violência no Brasil. A violência, 
agora, atinge a todos: negros ou brancos, pobres ou 
ricos, jovens ou idosos. Tem-se a sensação de que os 
criminosos são cada vez mais numerosos e mais ou-
sados. Por isso, é indispensável que o governo ado-
te, imediatamente, medidas eficazes para combater 
o crime.

De acordo com o “Mapa da Violência 4”, pesqui-
sa realizada pela Unesco, o número de homicídios no 
Brasil saltou de pouco mais de 30 mil e 500, em 1993, 
para cerca de 49 mil e 600, em 2002. Isso representa 
um aumento de 62,3% em uma década! Entre os jovens 
de 15 a 24 anos, o número de homicídios passou de 
30 para 54,5, em cada grupo de 100 mil habitantes, o 
que representa um aumento de quase 100% !

Números tão assustadores fazem com que o 
Brasil, com uma taxa de 27,1 homicídios por 100 mil 
habitantes, ocupe o incômodo quarto lugar no ranking 
mundial de homicídios, atrás apenas de Colômbia, El 
Salvador e Rússia. A pior constatação da pesquisa é 
que a maior parte das vítimas é composta de homens 
pobres, jovens, pretos e de baixa renda. Diante de tão 
nefasta realidade, tenho me perguntado: que futuro 
poderemos assegurar para essas pessoas?

O “Mapa da Violência 4” traz, ainda, uma conclu-
são alarmante: a violência não é mais exclusiva das 
capitais, tampouco das regiões metropolitanas. Entre 
1999 e 2002, o número de assassinatos cresceu 8% 
no interior, contra 1,6% nas capitais e 2,4% nas regi-
ões metropolitanas. Infelizmente, o crescimento eco-
nômico de cidades do interior, além de atrair trabalha-
dores em busca de emprego, trouxe também a chaga 
da criminalidade.

Para ter uma idéia da interiorização da violência, 
as duas cidades com maior número de homicídios por 
100 mil habitantes do Estado de São Paulo, em 2004, 
foram, pela ordem, Sumaré e Hortolândia. Os municí-
pios, que ficam na região de Campinas, sequer integram 
a região metropolitana da capital, São Paulo.

Dados estarrecedores não cessam de aparecer! 
Segundo levantamento do Ministério da Saúde, divul-
gado no ano passado, 40,3% das mortes por causas 
externas, registradas em 2003 no Sistema Único de 
Saúde, tratavam-se de homicídios. Em 1980, os as-
sassinatos eram apenas 19,8% das mortes por cau-
sas externas, o que traduz o crescimento alarmante 
da violência no Brasil.

Muito me preocupam, também, as estatísticas 
da violência no meu Estado, o Rio Grande do Sul. Em 
2002, o Rio Grande ocupava a décima oitava posição no 
ranking brasileiro dos homicídios; mas entre os jovens 
de 15 a 24 anos, entretanto, a colocação era a décima 
sexta! O povo rio-grandense não pode suportar uma 
taxa de 18,3 homicídios por 100 mil habitantes!

Algo precisa ser feito, e com urgência! Combater 
a violência com políticas públicas adequadas e eficazes 
é um clamor de toda a sociedade; atacar o problema 
de frente, e com coragem, é o mínimo que se espera 
das autoridades deste País, sejam federais, estaduais 
ou municipais.

Não podemos aceitar que brasileiros e brasileiras 
percam suas vidas em razão de motivos fúteis, banais! 
Não podemos mais aceitar que brasileiros e brasileiras 
percam suas vidas, qualquer que seja o motivo!

Não existe problema sem causa; mas também 
não existe problema sem solução! Assim, delimitar as 
causas do crescimento da criminalidade é condição 
indispensável à formulação de políticas públicas que 
possibilitem seu combate.

Podemos afirmar, com serenidade, que o aumento 
exponencial da violência, testemunhado por todos nós 
nos últimos tempos, não possui causa única. Deve-se, 
entretanto, a uma série de fatores que, agindo juntos, 
convergiram para a verdadeira situação de calamidade 
que vivemos hoje em dia.

Entre os inúmeros fatores, três foram decisivos 
para pintar o atual quadro da criminalidade no Brasil: 
elevado crescimento demográfico, persistente estag-
nação econômica e urbanização acelerada. Esses in-
gredientes formaram uma combinação explosiva, que 
atuou no País a partir da década de 60, facilitando so-
bremodo o incremento dos níveis de violência.

O Brasil dos anos 60 possuía, segundo o IBGE, 
uma população de aproximadamente 70 milhões de 
pessoas, das quais quase 39 milhões viviam no campo. 
Em 2000, nossa população havia saltado para cerca 
de 170 milhões de pessoas, das quais cerca de 32 
milhões habitavam a zona rural.
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A conclusão é que, nos dias de hoje, menos pes-
soas vivem no campo do que em 1960! Em compensa-
ção, o número de habitantes da zona urbana saltou de 
pouco mais de 31 milhões, em 1960, para quase 138 
milhões, segundo o censo de 2000. Ou seja, a popu-
lação urbana cresceu 345% em quarenta anos.

Essa verdadeira explosão encontrou as cidades 
sem as mínimas condições de atender tamanho au-
mento populacional. Não foi possível construir moradia, 
escolas e hospitais para tanta gente. Não foi possível, 
também, gerar empregos para tanta gente! 

Esse processo de urbanização acelerada foi com-
pletamente descontrolado, não teve um mínimo de 
planejamento. 

Mas como se não bastasse o crescimento assus-
tador da população e a urbanização desenfreada, ainda 
tivemos que enfrentar a estagnação econômica! 

Depois do chamado “Milagre Econômico”, ocor-
rido na década de 70, o Brasil enfrentou mais de duas 
décadas de paralisia, em que a economia não foi ca-
paz de gerar empregos para contrabalançar o cresci-
mento demográfico.

A década de 80, de tão pífia em termos econô-
micos, ficou conhecida como “década perdida”. Os 
anos 90 começaram com inflação galopante, domada 
pelo Plano Real às custas de qualquer possibilidade 
de crescimento em níveis satisfatórios. Além disso, o 
social foi relegado ao último plano, com os sucessi-
vos cortes orçamentários patrocinados pelo receitu-
ário do FMI.

Crescimento demográfico, estagnação econômica 
e urbanização desordenada transformaram o Brasil do 
século XXI no Brasil da violência, no Brasil da crimina-
lidade. Isso aconteceu porque esses três ingredientes 
desaguaram na principal causa da marginalidade: a 
exclusão social.

A desagregação da família, o desmonte do siste-
ma educacional público e a cultura, disseminada pela 
mídia, de que é vencedor quem tudo possui levou le-
giões de jovens excluídos para a criminalidade, como 
se ela fosse a saída para todos os seus problemas.

Mas como resistir às garras do crime? O Estado 
está ausente: não fornece educação e saúde de qua-
lidade; muito menos promove a geração de empregos. 
A família está desestruturada, perdida na ausência de 
valores morais. A mídia prega a cultura do ter, e não 
do ser. A continuar como está, o que podemos esperar 
para o futuro do nosso País?

É preciso agir, e agir já! Acredito que, em primeiro 
lugar, é imperioso atuar em duas frentes: a prevenção 
e a repressão. Ambas são extremamente necessárias: 
de nada adiantaria prevenir, sem, no entanto, reprimir 
a criminalidade já instalada; do mesmo modo, de nada 

adiantaria reprimir, sem prevenir o crime. Separar re-
pressão de prevenção seria nadar contra a maré.

Falar em repressão é falar dos enormes proble-
mas enfrentados pela estrutura policial e carcerária do 
Brasil. Infelizmente, tornou-se lugar-comum comentar 
sobre o despreparo e o desaparelhamento de nossas 
polícias. Do mesmo modo, todos conhecemos as pés-
simas condições dos presídios brasileiros. Mesmo as-
sim, é preciso insistir no assunto. Assim, ele não cai no 
esquecimento; só assim, podemos aventar soluções!

Os números do Sistema Penitenciário Brasileiro, 
Senhor Presidente, são ruins. Segundo o Departamento 
Penitenciário Nacional, órgão vinculado ao Ministério 
da Justiça, a população carcerária do Brasil atingiu, em 
2004, os 340 mil presos. No entanto, são apenas 195 
mil as vagas disponíveis nos presídios. Há, portanto, 
um déficit de 145 mil vagas!

Tamanho déficit torna-se palpável por intermédio 
das cenas que vemos dia após dia nos telejornais: pe-
nitenciárias superlotadas, presos amontoados, como se 
fossem animais, e distritos policiais cheios de crimino-
sos com sentença condenatória proferida. O problema 
ganha proporções assustadoras quando consideramos 
a estimativa para a população carcerária brasileira no 
ano de 2006 chegará aos 500 mil presos.

Estima-se, ainda, que existam no País de 250 a 
300 mil mandados de prisão que não são executados 
por falta de vagas nos presídios. Isso significa que 
existem de 250 a 300 mil criminosos à solta nas ruas 
das pequenas e grandes cidades brasileiras. Não é a 
toa que os índices de criminalidade só fazem crescer, 
ano após ano.

Além de um sistema penitenciário deficiente, o 
Brasil possui polícias despreparadas para combater 
a escalada da violência. O despreparo começa nas 
academias, onde a formação ainda segue os moldes 
da antiga Lei de Segurança Nacional, bem como da 
Doutrina de Segurança Nacional, tristes legados da 
ditadura militar.

Infelizmente, o cidadão é visto como potencial 
inimigo interno, o que dificulta o entendimento e a co-
operação entre polícias e sociedade. Ademais, existe 
a cultura, nos meios policiais, de que informação é po-
der, o que impede a transparência das informações e 
aprofunda a visível falta de cooperação entre a Polícia 
Civil, Militar e Federal.

Também é claro o desaparelhamento das polícias 
brasileiras, civis e militares, para lidar com bandidos 
cada vez mais armados. Faltam viaturas e armamen-
to compatível, o que tem produzido um número de 
vítimas cada vez maior entre policiais em serviço. Do 
mesmo modo, é inegável a má remuneração percebi-
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da pelos policiais, traduzida em desânimo para con-
tinuar atuando, além do alto número de requisições 
para que policiais sejam cedidos a outros órgãos do 
Poder Público.

Tantos problemas se refletem na baixa produtivi-
dade das polícias brasileiras. Segundo estudo de José 
Vicente da Silva Filho, do Instituto Fernand Braudel, 
em menos de 3% dos cerca de 2 mil roubos ocorridos 
diariamente na cidade de São Paulo, os assaltantes 
são presos no momento do crime. Ademais, apenas 
1% dos homicídios chegam a ser esclarecidos pelos 
trabalhos de investigação policial.

Por sua vez, do ponto de vista da prevenção, é 
preciso atuar em duas frentes: promover uma educação 
universal e de qualidade; e combater, de uma forma 
definitiva, a acachapante desigualdade social na qual 
está imersa a sociedade brasileira. Em resumo, é pre-
ciso proporcionar ao jovem e à jovem brasileira não só 
condições de sobreviver, mas também condições de 
viver e de criar, dignamente, os seus filhos.

Já dizia Victor Hugo: “Construir uma escola é 
destruir uma prisão”. Nada mais adequado à realidade 
nacional! A escola, além de transmitir o conhecimen-
to científico, dá aos alunos o senso ético. Ela ensina 
moral, comportamento, regras da sociedade e o modo 
como funcionam as instituições. Em suma, a escola 
ensina cidadania.

Quando falo em educação, não me refiro apenas 
às universidades. Sim, é preciso ter um ensino superior 
de qualidade e com acesso democrático. Mas também 
é preciso olhar para o ensino fundamental e médio. Afi-
nal, é nos bancos das escolas do ensino básico que 
se forma o caráter dos alunos. À faculdade, os jovens 
já chegam com valores morais definidos!

Além de educar nossa juventude, também pre-
cisamos proporcionar-lhe oportunidades. E a melhor 
maneira de fazê-lo é promover uma verdadeira dis-
tribuição de renda neste País, de modo a erradicar a 
pobreza e a desigualdade social. Para isso, somente 
programas emergenciais não resolvem, apesar de sua 
enorme importância para quem está em situação de 
desespero.

A melhor forma de distribuir renda é promover a 
geração de empregos. E a melhor forma de gerar em-
pregos é priorizar, de forma absoluta, a política social! 
O nosso Brasil não suporta mais os superávits fiscais 
cada vez maiores; muito menos as taxas de juro situa-
das na estratosfera Chega de privilegiar os rentistas! 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo admitir 
que o Governo Lula vem tentando mudar a abordagem 
do combate à violência no País. O Plano Nacional de 
Segurança Pública, intitulado “Projeto Segurança Públi-
ca para o Brasil”, dá um passo importante em direção 
à mudança de paradigmas: reconhece a necessidade 
premente da realização de reformas sociais estruturais 
no Brasil. Entretanto, não prevê, em seu bojo, tais re-
formas, relegando-as ao âmbito de programas sociais 
como o Bolsa Família e o Fome Zero.

A grande proposta do Governo é a criação do 
Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que sig-
nificará a integração dos órgãos federais, estaduais e 
municipais da área de segurança. Seu objetivo é pôr 
fim à dualidade histórica entre a Polícia Civil e a Militar, 
resolvendo os conflitos de competência e a duplicidade 
de gerenciamento, de equipamentos e de ações.

Centrado nas polícias estaduais, o SUSP esta-
belece também uma inédita cooperação entre Polícias 
Civis e Militares, Polícia Federal e Guardas Municipais. 
É uma tentativa inovadora de pôr fim aos conflitos de 
competência e à falta de comunicação, que tanto pre-
judicam o combate à criminalidade e que se refletem 
nos índices crescentes – e assustadores – da violên-
cia no Brasil.

O SUSP ainda prevê a criação do Conselho Con-
sultivo de Segurança Pública, integrado por represen-
tantes da sociedade e pelos chefes e comandantes das 
polícias, tendo como objetivo o acompanhamento da 
política unificada de segurança pública. Sem sombra 
de dúvida, é uma iniciativa que aproxima a socieda-
de e os órgãos policiais, o que parecia impossível no 
tempo da ditadura.

Herança também dos “anos de chumbo” são os 
resquícios da Doutrina de Segurança Nacional, que 
ainda marcam a formação de nossos policiais. Mas 
há esperança. A criação do SUSP prevê a unificação 
progressiva das academias de polícia, norteada por 
uma formação humanística, com prioridade para o 
respeito aos direitos do cidadão.

Gostaria, ainda, de destacar dois pontos, que con-
sidero fundamentais, entre os muitos outros constantes 
do Plano Nacional de Segurança Pública: o controle 
rigoroso do uso das armas de fogo; e a mudança do 
inquérito policial.

Será estabelecida a obrigatoriedade da apresen-
tação de relatório sobre o uso de armas de fogo, no 
qual os policiais terão de descrever, detalhadamente, 
as circunstâncias das ocorrências com vítimas fatais. 
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Essa medida é de suma importância para coibir os 
abusos ainda praticados por uma minoria de maus 
policiais.

Já a mudança do inquérito policial visa a aproximar 
a polícia do órgão a que se destina esse documento: 
o Ministério Público. É uma forma de aumentar a pro-
dutividade do trabalho policial, evitando que falhas co-
metidas no inquérito se transformem em brechas pelas 
quais os criminosos escapem da condenação.

Infelizmente, somente boas idéias não bastam: é 
preciso colocá-las em prática. A implantação do Plano 
Nacional de Segurança Pública vem esbarrando, sis-
tematicamente, nos impiedosos cortes orçamentários 
feitos pela equipe econômica. Embora com justificati-
vas técnicas, esses cortes são fruto da mais absoluta 
insensibilidade dos tecnocratas de plantão, invariavel-
mente pouquíssimo preocupados com os anseios e as 
carências da sociedade brasileira.

As atitudes do Governo Federal não deixam dúvi-
das de que o tema segurança pública não é prioridade 
da Administração. Em primeiro lugar, não foi adotada 
a proposta do PT de tornar a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justi-
ça, em Secretaria de Estado ligada à Presidência da 
República. A promessa de campanha era, além de 
elevar o status da Senasp, trazer a Polícia Federal e a 
Secretaria Nacional Antidrogas para sua estrutura, a 
fim de obter a efetiva coordenação da política nacio-
nal de segurança.

Em segundo lugar, veio um golpe mortal. O De-
creto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 2003, deixou as 
atividades de segurança pública cobertas pela Senasp 
de fora dos “Programas e Ações de Gerenciamento In-
tensivo”. Na prática, isso significou jogar a segurança 
pública na vala comum das áreas que sofrem contin-
genciamentos orçamentários!

A superlotação dos presídios continua a ser tra-
tada como problema dos Estados. Dos cinco presídios 
federais prometidos, apenas o de Campo Grande pode 
entrar em funcionamento até o final deste ano. Enquanto 
isso, as penitenciárias continuam abarrotadas, as dele-
gacias idem, e as rebeliões grassam por todo o País O 
Fundo Penitenciário tem um saldo de 320 milhões de 
reais não investidos: o Governo tem usado os recursos 
para obter o malfadado superávit primário.

Igual destino foi reservado às verbas alocadas no 
Orçamento do ano passado. Segundo estudo da Con-
sultoria Legislativa do Senado Federal, os principais 
programas de segurança pública possuíam dotação 

autorizada de cerca de 683 milhões de reais, dos quais 
apenas 252 milhões e 701 mil haviam sido pagos até 
o final do ano: 37% do total.

Para o SUSP havia, no Orçamento, pouco mais 
de 250 milhões de reais. Somente 122 milhões foram 
executados. A inteligência federal voltada para ações 
de segurança pública dispunha de parcos 3 milhões 
139 mil reais. Foram gastos apenas 936 mil, menos de 
30% do previsto. Os 2 milhões e 200 mil reais restantes 
foram para a caixa do superávit primário!

Com esse quadro, Sr. Presidente, o Plano Nacio-
nal de Segurança Pública é inexeqüível!

Some-se a isso a não-eficiência dos programas 
sociais do Governo, e temos, diante de nossos olhos, 
os motivos do caos da segurança pública neste País 
e as razões dos índices, cada vez mais alarmantes, 
da violência e da criminalidade!

O Plano Nacional de Segurança Pública está re-
pleto de boas idéias. Para obter sucesso, no entanto, 
é preciso que o Governo eleve a segurança pública 
a uma prioridade de sua gestão. Não é pedir muito. 
Basta escutar o clamor das ruas. Os brasileiros estão 
com medo.

Temos de acabar, imediatamente, com os cor-
tes orçamentários na área de segurança. Ademais, 
é preciso ampliar a eficiência dos programas sociais 
para que eles atinjam mais pessoas, sobretudo aque-
las que mais precisam. Investir em educação também 
é fundamental.

Os índices de violência e de criminalidade só 
vão situar-se em níveis aceitáveis quando o Governo 
priorizar, de fato, a segurança pública. Sabemos que 
se trata de um problema de difícil equacionamento, 
mas de solução possível. Basta que seja enfrentado 
com seriedade.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 

– MA) – Aproveito a oportunidade para agradecer as 
palavras generosas do ilustre Senador Geraldo Mes-
quita Júnior, do ilustre Senador Mão Santa e do ilustre 
Senador Edison Lobão a mim dirigidas.

Pela vontade de Deus, nada mais havendo a tra-
tar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas 48 
minutos.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SE-
NADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO DIA 
6 DE OUTUBRO DE 2005, QUE, RETIRADO 
PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA SE 
PUBLICA.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, passou a ser rotina 
anunciar a cada mês um novo recorde na arrecada-
ção tributária. A cada anúncio, os técnicos da Recei-
ta buscam explicações que justifiquem os reiterados 
recordes alcançados. E, na verdade, esse cenário se 
reflete com o esforço das mudanças realizadas com 
objetivo de aumentar a receita fiscal.

O crescimento real da arrecadação em julho, so-
bre igual mês do ano anterior, foi de 5,48%, e o acu-
mulado, 6,09%. Aumento, portanto, bem superior ao do 
PIB, representando a elevação do peso dos impostos 
sobre a economia do País.

A receita divulgou também que a participação da 
carga tributária sobre o Produto Interno Bruto passou 
de 34,90%, em 2003, para 35,91%, em 2004, percen-
tual que se torna mais relevante quando se sabe que 
as exportações, que não são tributadas, vêm sendo o 
motor da expansão da economia.

Chamo a atenção para o significado desse cres-
cimento da receita no país, da carga tributária. É re-
almente impressionante que o Governo, que assumiu 
compromissos de impedir a elevação da carga tribu-
tária, permita o seu crescimento atingir esse patamar 
extremamente significativo. Repito: não foi apenas um 
compromisso de campanha eleitoral. Foi um compro-
misso do Presidente da República já no Governo, rei-
terado inúmeras vezes pelo Ministro mais importante, 
o Ministro da Fazenda Antonio Palocci, que aqui mes-
mo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
assumiu o compromisso em nome do Governo de que 
não haveria elevação da carga tributária.

Se levarmos em conta o alto grau de formalida-
de das atividades econômicas, pode-se concluir que 
o peso dos tributos sobre as empresas formais é su-
perior à casa dos 40% do Produto Interno Bruto. Não 
há, em lugar nenhum no mundo, algo semelhante, 
Senador Mão Santa.

As despesas primárias do Governo se elevaram 
de 16,67% do PIB, em 2003, para 17,36%, desse Pro-
duto, no ano passado.

Ao invés de cortar gastos, o que se observa é a 
intenção sempre de aumentar a receita. O Presiden-

te editou a MP nº 258, criando a super receita com a 
Receita Federal absorvendo a Secretaria da Arreca-
dação, da Previdência. O objetivo foi incrementar a ar-
recadação fiscal. O risco para as empresas é de que 
os problemas que enfrentam, com cada um desses 
órgãos, não apenas se somem, mas se potencializem, 
uma vez que não houve uma preparação dos mesmos 
para sanar os seus defeitos.

Vale ainda ressaltar que o processo de integração 
dessas Secretarias é muito complexo, pois envolvem 
duas equipes com formação e culturas diferentes. E, 
provavelmente, os custos de equiparação e formação 
do pessoal deverão ser superiores aos atuais, sem 
a segurança de que os ganhos e eficiência os com-
pensem.

Portanto, Sr. Presidente, o Governo tem grande 
preocupação em continuar aumentando a receita pú-
blica, tem demonstrado a incapacidade de execução 
orçamentária e há uma ausência de investimentos em 
setores fundamentais para o desenvolvimento econômi-
co com justiça social. Tenho procurado, desta tribuna, 
insistentemente, destacar o fato de que, em setores 
como saneamento urbano, geração de empregos, pro-
gramas sociais, os investimentos ficam muito aquém 
daqueles previstos no orçamento da União.

Nem mesmo os recursos disponibilizados no Or-
çamento da União são aplicados nos programas emble-
máticos do Governo, nos programas sociais, naqueles 
que se constituíram em carros-chefe da campanha 
eleitoral e que sustentaram as principais promessas 
do candidato Lula à Presidência da República.

Quando chegamos à questão da infra-estrutura, 
o desastre é maior. O Governo investe muito aquém do 
necessário. Há poucos dias, apresentamos números, 
ditados por especialistas em cada setor, que mostram 
que a necessidade de investimentos é superior a R$32 
bilhões por ano. No entanto, neste ano investimos mais 
ou menos R$7 bilhões em infra-estrutura. Há um aler-
ta permanente de que podemos, no futuro, em médio 
prazo, por volta de 2009, de 2010, enfrentar um novo 
apagão do setor de energia elétrica.

Não vou repetir a ladainha relativa ao descaso 
para com as rodovias do País, nem mesmo relativa-
mente aos portos brasileiros. Os corredores de expor-
tação estão abandonados e o País corre o risco de ser 
grande produtor de matéria-prima e, no momento de 
comercializar, de vender, não poder entregar em fun-
ção de um eventual “apagão” na infra-estrutura, em 
razão da ausência de investimentos compatíveis com 
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as necessidades do crescimento econômico e vege-
tativo que observamos porque, em que pese o fato de 
estarmos obtendo taxas de crescimento econômico que 
não condizem com as potencialidades do nosso País, 
que ficam muito aquém dos demais países da América 
do Sul, da América Latina e sobretudo muito aquém 
dos países emergentes, apesar disso, não estamos 
determinando as providências necessárias para que 
se ofereçam, em matéria de infra-estrutura, respostas 
adequadas a esse crescimento da nossa economia. O 
que vemos é o crescimento da receita.

O Governo ontem comemorou a aprovação daqui-
lo que chamou de MP do Bem. Até essa denominação 
significa que antes houve a prática do mal, na medida 
em que as propostas do Governo elevaram a carga 
tributária, aumentando a receita pública, mas inibindo 
o processo de crescimento econômico, o que não é in-
teligente, porque um modelo tributário compatível com 
as exigências dos setores produtivos do País em médio 
prazo poderia significar um crescimento sustentado da 
receita pública. O que ocorre hoje é um crescimento 
oportunista, imediatista, que acaba comprometendo o 
desenvolvimento econômico do País porque asfixia os 
setores produtivos nacionais.

Ontem, é claro que a Oposição não teve alter-
nativa. Era uma medida provisória, e a Oposição, en-
curralada, teve de aprovar, mesmo com a exclusão de 
setores fundamentais, que não receberam os benefícios 
conferidos por meio do projeto de lei de reconversão, 
apresentado pelo Relator na Câmara dos Deputados, 
o Deputado Custódio Mattos.

Por exemplo, quanto ao setor de energia na área 
rural, a proposta que veio da Câmara estabelecia a 
desoneração para o setor de energia rural. Houve a 
exclusão aqui no Senado.

Quanto à desoneração para o setor de água e 
esgoto, conferida também neste projeto da Câmara dos 
Deputados, houve a exclusão aqui. E nós sabemos que 
há constante reclamação dos consumidores de água 
do País em razão dos altos preços pagos como taxa 
de esgoto. Esse é um enorme prejuízo.

Relativamente à energia para os consumidores de 
baixa renda na área urbana, também houve a exclusão 
do benefício da desoneração aqui no Senado Federal. 
Alcançaria também os municípios com os benefícios 
relativamente à taxa de iluminação pública.

Votamos favoravelmente, é obvio, porque be-
nefícios certamente atenderão a alguns segmentos, 
mas não todos.

Não é dessa forma que se legisla em matéria 
tributária. O Governo, lamentavelmente, não estimula 
o crescimento econômico e a distribuição de renda ao 
não adotar um modelo tributário que seja instrumen-
to de distribuição de renda. Por essa razão, os mu-
nicípios que perdem muito já perderam, nos últimos 
tempos, cerca de 5% do bolo total da receita pública, 
porque chegaram a ter 19% e hoje contam com ape-
nas 14%. É esta a razão da presença das lideranças 
municipalistas a cada passo em Brasília, reivindicando 
e protestando.

Isso demonstra que não há justiça distributiva tam-
bém em matéria de receita tributária. E o Governo tem 
poderes para aprovar um modelo tributário compatível 
com as exigências de crescimento com justiça social 
e uma correta distribuição dos recursos arrecadados. 
Enfim, é lamentável que isso venha a ocorrer.

Quero destacar a importância dessa medida anun-
ciada hoje, ao final do meu pronunciamento, que diz 
respeito à instituição de salvaguardas. Relativamente é 
um acordo celebrado de forma nociva aos interesses do 
Brasil com a China. Aquele país se preserva com todas 
as salvaguardas imagináveis, e o Brasil, desprotegido, 
escancara as suas portas para os produtos chineses 
em detrimento dos produtos nacionais.

Sempre competimos de forma desigual com os 
nossos concorrentes, já que há a política protecionista 
das grandes nações, das barreiras alfandegárias, não 
alfandegárias, do subsídio para a agricultura de US$1 
bilhão por dia, e o Governo brasileiro, descuidado, aca-
bou, há algum tempo, celebrando esse acordo com a 
China, que mereceu alguns protestos desta tribuna. 
E nós chegamos inclusive a propor a convocação do 
Presidente da Fiesp para, na Comissão de Relações 
Exteriores, trazer sugestões relativamente a salva-
guardas necessárias para proteger o setor produtivo 
nacional. Agora, o Governo anuncia essa medida, e 
esperamos que realmente possa vir em benefício da 
produção nacional.

Há um outro anúncio do Governo, evidentemente 
sempre bem-vindo, que tratará da desoneração de ou-
tros setores da nossa economia, ampliando os benefí-
cios concedidos pela medida provisória que aprovamos 
hoje. Esperamos poder discutir realmente a proposta 
do Governo para que ela alcance alguns setores fun-
damentais que exigem desoneração tributária, a fim de 
que o País possa produzir mais, crescer mais, dividir 
melhor a receita, dividir melhor a renda, gerar empregos 
e promover desenvolvimento com justiça social.

Creio que o Governo está devendo muito. É hora 
de começar a pagar.
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(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – Havendo número regimental, declaro aberta a 
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT 
– AC) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo 
previsto no art. 91, §3º, do Regimento Interno, sem 
que tenha sido interposto recurso no sentido da 
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 505, de 2004 (nº 3.070/2003, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à Mata da Corda Comunicações Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Patos de Minas, 
Estado de Minas Gerais.

Tendo sido aprovada terminativamente pela 
Comissão de Educação, a matéria vai à promul-
gação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senado-
res que o Senado Federal está convocado para uma 
sessão especial a realizar-se amanhã, às 11h, des-
tinada a comemorar o “Dia do Professor” e o “Dia da 
Criança”, de acordo com o Requerimento nº 1.050, 
de 2005, do Senador Aloizio Mercadante e outros 
Srs. Senadores.

Lembra, ainda, que, de acordo com o art. 200 do 
Regimento Interno e conforme comunicação feita na 
sessão de 3 de agosto último, só usarão da palavra 
os Líderes ou quem S. Exªs indicarem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECERES NºS 1.802 e 1.803, DE 2005

Sobre o Aviso nº 40, de 2001 (nº 
151/2001, na origem), do Tribunal de Con-
tas da União, que encaminha ao Senado 
Federal cópia da Decisão nº 45/2001, bem 
como dos respectivos Relatório e Voto que 
a fundamentam, sobre auditoria realizada 
nas obras de restauração de trechos das 
Rodovias Estaduais MT-170, 175, 246, 270 
e 343, situadas no Estado de Mato Grosso 
(TC-0l 1.185/2000-1).

PARECER Nº 1.802, DE 2005, DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Relator: Senador Freitas Neto

I – Relatório

I.1 – Histórico

Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle 
o Aviso nº 151-SGS-TCU, de 14 de fevereiro de 2001, 
mediante o qual o Tribunal de Contas da União – TCU 
– encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão nº 

45/2001, adotada pelo Plenário daquela Corte, refe-
rente à auditoria realizada em obras de restauração 
de rodovias estaduais no Estado do Mato Grosso, no 
âmbito do Departamento de Viação e Obras Públicas 
(DVOP) daquela unidade da Federação.

A documentação em análise foi recebida, em 
22 de fevereiro de 2001, no Senado Federal, onde 
foi protocolizada como Aviso nº 40, de 2001, sendo 
encaminhada à Comissão de Fiscalização e Controle 
em 5-3-2001.

1.2 – Análise da Matéria

A auditoria em apreço enfocou as obras de res-
tauração das Rodovias Estaduais MT-170, MT-175, 
MT-246, MT-270 e MT-343, contempladas com recur-
sos do Orçamento Geral da União, para o exercício de 

Ata da 176ª Sessão Não Deliberativa, 
em 10 de outubro de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana, Eduardo Siqueira Campos, 
Alvaro Dias e Mão Santa
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2000. Essas dotações destinam-se ao Programa de 
Desenvolvimento Agroambiental do Estado de Mato 
Grosso (PRODEAGRO), estando insertas na progra-
mação do Ministério da Integração Nacional – MIN. 
Por intermédio do Convênio nº 399/92 e aditivos, ce-
lebrado entre o MIN e o Governo do Estado do Mato 
Grosso, a União transfere recursos para o Prodeagro, 
programa que é parcialmente financiado pelo Banco 
Mundial – BIRD.

No curso do trabalho de auditoria, foram consta-
tadas as seguintes falhas e impropriedades:

– não-correspondência entre as medi-
ções e os serviços efetivamente executados 
nas Rodovias MT-170 e MT-175. O Presi-
dente do DVOP assinalou que as eventuais 
incompatibilidades derivariam do fato de as 
medições haverem sido provisórias, estando 
já sanada a irregularidade em virtude de as 
obras das Rodovias em tela já estarem em 
fase de conclusão. A equipe de inspeção do 
Tribunal confirmou a informação acerca do 
estágio da obra. Diante disso, o TCU deter-
minou ao DVOP que atente para que, dora-
vante, as medições, mesmo as de caráter 
provisório, em obras com recursos federais 
não sejam discrepantes dos serviços efetiva-
mente executados;

– exigência, como critério de habilitação 
em procedimentos licitatórios, de equipamen-
tos em quantidade superior ao necessário à 
execução da obra. Esse fato foi observado 
pela equipe técnica do Tribunal nas Concor-
rências n

os 25/97, 9/98 e 10/98. Conquanto o 
Ministro-Relator, em seu Voto, ter destacado 
que “não me considero suficientemente escla-
recido para aquilatar se efetivamente houve 
excessiva imposição aos licitantes”, o mesmo 
Ministro propôs ao Colegiado a determinação 
ao DVOP para que motive os procedimentos 
licitatórios prévios a contratos financiados com 
recursos federais, mediante a demonstração 
da efetiva necessidade dos quantitativos de 
máquinas e equipamentos exigidos como cri-
tério de classificação, proposta referendada in 
totum pelo Pleno;

– registro equivocado do pagamento da 6º 
medição do Contrato nº 28/98 com recursos da 
União. O Controle Financeiro do Contrato em 
comento apontava, erroneamente, pagamen-
to em duplicidade, com recursos provenientes 
da União (Fonte 114) e do Erário estadual 

(Fonte 100). Realizada a diligência, apurou-se 
que o pagamento houvera sido efetivamente 
realizado com recursos da Fonte 114, o que 
repercutiu determinação do TCU para que o 
DVOP procedesse à retificação do Controle 
Financeiro do Contrato nº 28/98;

– sobrepreço dos produtos betuminosos 
– asfalto – CM30, RR2C e RL1C, utilizados na 
restauração da Rodovia MT-270, da ordem de 
29,4%, 22,8% e 24%, e da Rodovia MT-343, de 
17,5%, 19,9% e 16,1%, respectivamente, com 
relação aos preços de fornecimento da Petro-
brás Distribuidora S.A., incluindo-se o trans-
porte, segundo as fórmulas do sistema Sicro 
do DNER, e considerando o BDJ de 15%. A 
par disso, foi constatada a utilização de preços 
inferiores aos operados pela Petrobrás Distri-
buidora nas Rodovias MT-170, 175 e 246. No 
que atine ao sobrepreço, o Ministro-Relator, 
seguindo proposição da Secretaria de Controle 
Externo do Mato Grosso – SECEX/MT, afastou, 
em seu Voto, a determinação de instauração 
de Tomada de Contas Especial, entendendo 
mais conveniente que o TCU fixasse prazo ao 
DVOP para que obtivesse o ressarcimento dos 
valores pagos a maior. Com efeito, o Plenário 
decidiu determinar, inicialmente, o prazo de 
30 dias para que o departamento comprove, 
perante o TCU, a adoção de providências, 
com vistas ao ressarcimento ou compensa-
ção dos valores pagos a maior às Empresas 
responsáveis pelas obras nas Rodovias MT-
270 e MT-343.

Em pesquisa realizada na página do TCU na 
Internet (www.tcu.aov.br), constatamos que o Tribu-
nal, no âmbito do Processo TC nº 011.185/2000-1, já 
prolatou duas novas Decisões, de nºs 177/2001, de 
4-4-2001, e 227/2001, de 25-4-2001. Ambas versam 
sobre o acompanhamento da determinação de ressar-
cimento ou compensação dos valores pagos a maior 
nas obras supracitadas.

Na Decisão nº 177/2001, o Tribunal considerou 
parcialmente atendida sua determinação, fixando 
novo prazo de 60 dias para a comprovação do ressar-
cimento ou compensação das quantias conscientes 
ao sobrepreço. De fato, houve manifestação favorável 
da Secex/MT quanto à adequação das providências 
tomadas pelo DVOP com vistas à regularização dos 
contratos.

Já na Decisão nº 227/2001, a Corte de Contas 
entendeu que vem sendo atendida a determinação 
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contida na Decisão nº 45/2001, de compensação ou 
ressarcimento dos montantes pagos indevidamente. 
Ademais, o TCU mantém determinação à Secex/MT 
quanto ao acompanhamento sobre o inteiro cumpri-
mento de sua deliberação.

Foi apurado que as quantias pagas a maior atin-
gem R$276.324,16, no Contrato IC nº 025/98/00/00-
P.Jur., e R$200.324,69, no Contrato IC nº 028/98/00/00-
P.Jur. Para a regularização da situação, o DVOP firmou 
termo de compromisso com vistas a promover, junto 
à Secretaria de Estado de Fazenda, a compensação 
dos valores apurados, retificando as certidões de cré-
dito emitidas para a quitação de medições das obras. 
O TCU detectou que as certidões abarcam crédito 
suficiente para honrar a diferença apurada. No Voto 
que dirigiu a Decisão nº 227/2001, o Ministro-Relator 
elogia a atuação dos Órgãos estaduais envolvidos, no 
sentido de, descoberta a impropriedade, envidar todos 
os esforços para corrigi-la, efetiva e imediatamente, 
praticando os atos e mantendo os entendimentos 
necessários para tanto.” Em suma, considerando o 
acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União 
quanto aos procedimentos de compensação dos va-
lores excessivamente pagos, bem como a pequena 
materialidade das quantias envolvidas, não vislum-
bramos providência desta Comissão de Fiscalização 
e Controle acerca da matéria.

Além disso, a equipe de inspeção detectou que 
todos os pagamentos efetuados às construtoras 
pelo DVOP, com recursos estaduais, realizaram-
se por meio de certidões de crédito, emitidas pelo 
Estado de Mato Grosso, com fundamento no De-
creto Estadual nº 4.296/94. A Secex/MT entendeu 
que se trata de emissão de título da dívida públi-
ca estadual, sem a devida autorização do Senado 
Federal, nos termos do art. 52, IX, da Constituição 
Federal c/c., o art. 21, III, da Resolução nº 78/98, 
do Senado Federal.

A Procuradoria do Estado, no entanto, assinalou 
que a emissão das certidões não transgride norma al-
guma, por não se tratar de operação de crédito e não 
gerar dívida nova, visto que apenas atesta o crédito de 
quem prestou os serviços. Diante disso, o TCU delibe-
rou por dar ciência ao Senado Federal da emissão das 
certidões, a fim de que esta Casa, caso necessário, 
tome alguma providência a respeito.

Considerando a competência regimental da Co-
missão de Assuntos Econômicos – CAE – para tratar 
de matéria atinente ao art. 52, IX, da Carta Política, 
prevista nos arts. 98, VI e 393 do Regimento Interno 
do Senado Federal, mostra-se pertinente o encami-
nhamento do Aviso nº 40, de 2001, àquela Comissão, 

para que examine a questão da emissão das certidões 
de crédito pelo Estado de Mato Grosso.

II – Voto do Relator

Ante o exposto, opinamos por que a Comissão 
de Fiscalização e Controle:

– tome conhecimento do teor da Decisão 
nº 45/2001, do Tribunal de Contas da União, 
sobre auditoria em obras de restauração de 
rodovias estaduais no Estado do Mato Gros-
so, e

– delibere pelo encaminhamento do Aviso 
nº 40, de 2001, à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado Federal, para que 
examine a questão da emissão das certidões 
de crédito pelo Estado do Mato Grosso, afeta 
à sua competência regimental.

Sala da Comissão, 28 de junho de 2001. –   Ney 
Suassuna, Presidente – Freitas Neto, Relator – An-
tônio Carlos Júnior – Heloísa Helena – Wellington 
Roberto – Bello Parga – Valmir Amaral – Geraldo 
Althoff – Gilberto Mestrinho – Ricardo Santos.

PARECER Nº 1.803, DE 2005 
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator: Senador Jonas Pinheiro
Relator ad hoc: Senador Gilberto Goellner

I – Relatório

O teor da Decisão nº 45/2001, do Tribunal de Con-
tas da União, é trazido ao conhecimento desta Comis-
são de Assuntos Econômicos (CAE) por deliberação 
da Comissão de Fiscalização e Controle (CFC). É que 
nessa decisão do Tribunal, assim como no relatório e 
no voto que a fundamentam, identificou-se matéria de 
específico interesse desta CAE. As despesas associa-
das a obras efetuadas em rodovias mato-grossenses, 
nomeadamente nas rodovias MT-170, MT-175, MT-246, 
MT-270 e MT-343, não foram realizadas, integralmente, 
segundo o curso previsto para a execução orçamen-
tária e financeira – mediante empenho, liquidação e 
pagamento. A última fase da execução da despesa, o 
pagamento às construtoras credoras, que se espera 
seja feito em papel-moeda, ocorreu por meio da emis-
são de “certidões de crédito” por parte do Estado de 
Mato Grosso.

Para emitir as certidões de crédito, o governo es-
tadual respaldou-se, formalmente, em decreto próprio. 
Trata-se do Decreto nº 4.296, de 17 de março de 1994, 
que “institui modelo para expedição de Certidões de 
Crédito, decorrentes da execução de obras e serviços 
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e dá outras providências”. Segundo as normas veicu-
ladas no Decreto, o Governador do Estado autoriza os 
Secretários de Planejamento e Coordenação-Geral e 
de Fazenda a expedir as certidões de crédito em con-
trapartida de débitos, de responsabilidade do Estado, 
decorrentes de obras executadas ou serviços presta-
dos por terceiros contratados. Para tanto, o valor dos 
débitos há de ser atestado pelo órgão competente, e 
a execução da obra ou a prestação do serviço confir-
mados pela liquidação do correspondente empenho. 
O preâmbulo do decreto esclarece os objetivos dessas 
medidas, verbis:

“Considerando que é obrigação do Esta-
do dar garantia de pagamento aos fornecedo-
res de serviços e executores de obras e ten-
do em vista que nem sempre a programação 
financeira pode ser compatível com o valor 
efetivamente arrecadado, para a quitação de 
todos os débitos programados;

Considerando, ainda, que todos os compromissos 
assumidos pelo Governo devem ser contabilizados, fi-
gurando assim no Balanço Geral do Estado, a fim de 
demonstrar a real situação financeira”.

Diante dos fatos, assim como da possibilidade 
de que essas certidões pudessem configurar “emissão 
de títulos da dívida pública” à revelia da autorização 
competente por parte do Senado Federal, entendeu 
o Tribunal de Contas da União que a matéria deveria 
ser trazida ao conhecimento desta Casa.

É o relatório.

II – Análise

Desde logo, é importante consignar a interpreta-
ção de que as certidões de crédito, conforme idealiza-
das pelo Governo do Estado de Mato Grosso, consti-
tuem, sim, dívida pública, e dívida pública decorrente 
da celebração de uma operação de crédito. E nesse 
sentido se deduz não apenas com respaldo objetivo 
nas normas, mas, igualmente, no raciocínio lógico, 
para cujo desenvolvimento contribui, decisivamente, 
o próprio Decreto nº 4.296, de 1994, do governador 
daquele estado.

Comecemos pela lógica. A contabilização de fatos 
em balanços gerais exige que esses fatos constituam, 
para o ente, ao menos um de dois fenômenos – ou a 
aplicação de recursos na aquisição de um bem ou direi-
to, ou a captação de recursos na forma da constituição 
de uma obrigação. No caso, ocorre, essencialmente, o 
segundo desses fenômenos – o estado capta recursos 
na forma da constituição de uma obrigação. Os recursos 
para a realização das obras não saem do “caixa” esta-

dual, mas do “caixa” das construtoras contratadas, que 
aceitam realizar essas obras hoje, incorrendo em custos 
e despesas, sob a promessa de futuro pagamento. Daí 
porque dizer-se que as obrigações implicam a captação 
de recursos por parte de quem as contrai. Na espécie, 
os recursos não foram captados junto a uma instituição 
financeira, por meio de empréstimo ou financiamento 
formalizado, mas junto a um fornecedor, por meio da 
compra, a prazo, de seus bens ou serviços. Isso, no 
entanto, não altera a natureza obrigacional da relação, 
tampouco o fato de que se trata de uma obrigação de 
pagamento futuro. Observe-se que, no próprio decreto 
estadual, se admite que a emissão das certidões tem 
por fato gerador o desequilíbrio entre, de um lado, a 
arrecadação de receitas e, de outro, as necessidades 
de satisfação, à vista, dos débitos incorridos durante 
a execução orçamentária.

Não há, dessa forma, uma operação à vista, em 
que o fornecimento seja seguido pelo pronto pagamen-
to. Cuida-se de uma operação de crédito, pois entre a 
data do fornecimento e a do pagamento se verifica o 
decurso de prazo. E nem é um decurso de prazo co-
mum, desses que possam ser atribuídos à demora no 
processamento administrativo da despesa. E decurso 
de prazo que se admite e disciplina, inclusive em nor-
ma estadual, com o intuito de permitir o consumo ou 
o investimento público para o qual não se disponha 
de recursos próprios suficientes ao pagamento. Se 
a renda ou a poupança que se utiliza a de terceiros, 
havendo a promessa de sua subseqüente devolução, 
então o crédito é desses terceiros, a obrigação é de 
pagamento, e a dívida é pública.

As normas de direito também não permitem dúvi-
das. Entendamos, no entanto, que o Decreto Estadual 
nº 4.296, de 1994, não constitui elemento bastante 
para a determinação da matéria sob o ponto de vis-
ta da análise que anima esta comissão: verificar se 
as certidões de crédito emitidas (a situação de fato) 
configuram uma das espécies de operação de crédi-
to sujeitas aos limites e às condições estabelecidas 
pelo Senado Federal. Não constitui elemento bastan-
te este decreto porque, desde logo, a definição de 
operação de crédito que importa ao Senado Federal 
é aquela que ele próprio, o Senado, veicula em suas 
resoluções – no presente momento, na Resolução 
nº 43, de 2001. Em segundo lugar, porque o decreto 
estadual é ato administrativo, não é lei, menos ainda 
lei de corte civil ou financeiro. Ele não pode inovar na 
matéria, tampouco dizer das características distintivas 
de uma operação de crédito. O que ele faz, e isso ele 
pode fazer, desde que com obediência ao princípio 
da legalidade, é tecer os comandos operativos ne-
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cessários à expedição das certidões, estabelecendo 
competências e procedimentos na esfera administra-
tiva. Os marcos jurídicos da matéria, portanto, não 
começam pelo, não passam por, tampouco terminam 
no Decreto nº 4.296, de 1994.

Em ordem de precedência estabelecida apenas 
para facilitar nossa linha de argumentação, seleciona-
mos algumas normas em vigor que podem determinar 
os marcos jurídicos necessários ao encaminhamento 
da matéria. O primeiro deles é a Constituição. Mais 
especificamente, o inciso VII do art. 52, que atribui 
ao Senado Federal competência para dispor sobre 
limites globais e condições para as operações de 
crédito externo e interno da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. O segundo, a 
Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, que 
exatamente dá as providências previstas no art. 52 
da Constituição. Essa resolução define o conceito 
de operação de crédito, estabelece vedações à re-
alização dessas operações e dispõe sobre limites e 
condições para que elas, as operações de crédito, 
se realizem. Finalmente, vem a Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, a denominada Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que veicula toda uma 
série de regras atinentes à dívida pública e às ope-
rações de crédito.

A Resolução nº 43, de 2001, ao definir o conceito 
de operação de crédito em seu art. 3º, permite entender 
que não há um formato único que a caracterize. Bas-
ta, para tanto, que haja o compromisso firmado com 
credores. Vejamos o que diz esse art. 3º:

“Art. 3º Constitui operação de crédito, 
para os efeitos desta resolução, os compromis-
sos assumidos com credores situados no País 
ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de 
crédito, emissão e aceite de título, aquisição 
financiada de bens, recebimento antecipado 
de valores provenientes da venda a termo de 
bens e serviços, arrendamento mercantil e 
outras operações assemelhadas, inclusive o 
uso de derivativos financeiros.”

Ora, é até possível que se procure argumentar 
de forma diversa, mas é muito difícil não reconhecer, 
na emissão das certidões de crédito, uma operação 
de crédito como as capitulados no reproduzido art. 3º 
Mas suponhamos que assim seja, que se levantem 
argumentos contrários ao entendimento de que as 
certidões de crédito configurem efetiva operação de 
crédito. Aí vem o art. 5º da própria Resolução nº 43. 
De forma bastante incisiva e direta, e se art. 5º parece 
não permitir qualquer margem à dúvida:

“Art. 5º É vedado aos estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios:

 ..............................................................
II – assunção direta de compromisso, 

confissão de dívida ou operação assemelha-
da, com fornecedor de bens, mercadorias 
ou serviços, mediante emissão, aceite ou 
aval de títulos de crédito, não se aplicando 
esta vedação a empresas estatais depen-
dentes;”.

Certo. Então, ou a emissão das certidões de 
crédito constitui operação como as capituladas no 
art. 3º, devendo sua realização ser submetida ao 
Senado Federal, ou a emissão das certidões não é 
operação de crédito, mas configura assunção direta 
de compromisso com fornecedor mediante a emissão 
de título de crédito, sendo, por isso mesmo, vedada 
pelo art. 5º da Resolução nº 43. O que não se pode 
é admitir que a emissão de certidões nada configu-
re ou, ao revés, possa ser inscrita na categoria das 
despesas normalmente processadas ao longo exe-
cução orçamentária do Estado de Mato Grosso. Se 
assim fosse, se nada configurasse ou decorresse do 
processamento normal da despesa, por que, então, 
emitir as certidões de crédito? Por que não continuar 
apenas com a nota de empenho, já que o empenho 
configura obrigação de pagamento, pendente ou não, 
do implemento de uma condição, que é exatamente 
a da liquidação pelo fornecimento do bem ou pela 
prestação do serviço?

III – Voto

Em vista dos argumentos aqui expendidos, en-
tendemos haver restado evidente o fato de que a 
emissão de certidões configura operação de crédito. 
A emissão, portanto, se sujeita ao controle do Senado 
Federal, haja vista as competências desta Casa na 
matéria. Assim sendo, encaminhamos o voto no sen-
tido de que: (1) se faça comunicação ao Governo do 
Estado no intuito de que se abstenha, doravante, da 
emissão de certidões de crédito ou de instrumentos 
congêneres de crédito, exceto nos casos em que a 
operação de crédito se opere sob o controle do Se-
nado Federal; (2) também se solicite ao Governo do 
Estado de Mato Grosso a adaptação do Decreto nº 
4.296, de 1994, aos termos da Resolução do Senado 
Federal nº 43, de 2001.

É o voto.
Sala da Comissão, 21 de setembro de 2005. 

– Senador Jonas Pinheiro, Relator.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA GERAL DE MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250 PARÁGRAFO ÚNICO DO RE-
GIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Wellington Roberto

I – Relatório

Trata-se do Aviso nº 40, de 2001, do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha ao Senado Federal 
cópia da Decisão de Plenário nº 45, de 2001, bem como 
dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, 
sobre auditoria realizada em obras de restauração de 
trechos das rodovias estaduais, situadas no Estado 
de Mato Grosso.

O presente aviso já foi analisado pela Comissão 
de Fiscalização e Controle desta Casa, onde obteve 
parecer exarado pelo eminente Senador Freitas Neto. 
Entretanto, o supracitado Senador, em seu voto, houve 
por bem encaminhar o presente processo para apre-
ciação da Comissão de Assuntos Econômicos, visto 
que restaram dúvidas sobre se o procedimento ado-
tado pelo Estado do Mato Grosso de emitir certidões 
de crédito corresponde à emissão de título de dívida 
pública e, portanto, sujeito ao controle do Senado Fe-
deral, por imposição constitucional.

Tal dúvida originou-se de auditoria realizada pelo 
Tribunal de Contas da União que mereceu relatório do 
Ministro Walton Alencar Rodrigues, o qual destacou, 
in verbis:

“4. Pagamento de medições com certi-
dões de crédito

Todos os pagamentos efetuados às cons-
trutoras pelo DVOP, com recursos estaduais, 
foram realizados por meio de certidões de cré-
dito, emitidas pelo Estado de Mato Grosso, com 
fundamento no Decreto Estadual nº 4.296/94, 
transferindo-se, portanto, a dívida da autarquia, 
o DVOP, para o Tesouro Estadual.

A Procuradoria-Geral do Estado afirmou 
que a certidão de crédito não fere nenhuma 
norma vigente, tampouco do Senado Federal, 
por não se tratar de operação de crédito e por 
não gerar dívida, mas apenas atesta o crédito 
de quem prestou serviços, que passa a figurar 
nos balancetes do Estado.

Discordando, entendeu a Secex/MT (ór-
gão regional do TCU) que se trata de emissão 
de título da dívida pública estadual, sem a 
devida autorização do Senado Federal, nos 
termos do art. 52, inciso IX, da Constituição 
da República c/c o art. 211, inciso III, da Reso-

lução nº 78, de 1º-7-98, do Senado Federal.” 
(negrito acrescentado)

Assim, pode-se observar que a questão a ser 
relatada diz respeito ao fato de que o Estado do Mato 
Grosso estaria violando disposto constitucional que 
sujeita o controle do endividamento público ao Banco 
Central e ao Senado Federal.

É o relatório.

II – Análise

O controle do endividamento por parte do Sena-
do Federal está definido na Constituição Federal, em 
seu art. 52, o qual estabelece, in verbis:

“Art. 52. Compete privativamente ao Se-
nado Federal:

 ..............................................................
IX – estabelecer limites globais e con-

dições para o montante da dívida mobiliária 
dos estados, do Distrito Federal e dos muni-
cípios;”

Portanto, não pode restar dúvida de que qualquer 
tipo de endividamento público dos estados está sujeito 
ao controle por parte do Senado Federal.

Quando do julgamento do processo pelo TCU, 
estava em vigor a Resolução do Senado Federal nº 78, 
de 1998, que estabelecia em seu art. 2º, in verbis:

“Art. 2º Para os efeitos desta Resolução 
compreende-se, como operação de crédito, os 
compromissos assumidos com credores situa-
dos no País ou no exterior, com as seguintes 
características:

I – toda e qualquer obrigação decor-
rente de financiamentos ou empréstimos, 
inclusive arrendamento mercantil;

 ..............................................................
§ 1º Considera-se financiamento ou em-

préstimo:
I – a emissão ou aceite de títulos da dí-

vida pública;
II – a celebração de contratos que fi-

xem valores mutuados ou financiados, ou 
prazos ou valores de desembolso ou amor-
tização;” (negrito acrescentado)

Ora, da análise literal da Resolução do Senado 
Federal fica evidente que o entendimento fixado na su-
pracitada norma legal para o que seja financiamento 
ou empréstimo atinge uma ampla gama de operações 
que, em princípio, poderiam vir a não ser caracterizadas 
como tipicamente financeiras. De fato, a preocupação 
dos Senadores quando da edição da Resolução nº 78, 
de 1998, foi de buscar evitar que os administradores 
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públicos beneficiassem-se de brechas na legislação 
a fim de poderem gastar mais do que arrecadam, ge-
rando, destarte, endividamento público.

Em dezembro do ano passado, foi editada a 
Resolução do Senado Federal nº 43, que substituiu a 
Resolução do Senado Federal nº 78, de 1998, porém 
manteve o mesmo sentido da anterior, estabelecen-
do, in verbis:

“Art. 3º Constitui operação de crédito, 
para os efeitos desta Resolução, os compromis-
sos assumidos com credores situados no País 
ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de 
crédito, emissão e aceite de título, aquisição 
financiada de bens, recebimento antecipado 
de valores provenientes da venda a termo de 
bens e serviços, arrendamento mercantil e ou-
tras operações assemelhadas, inclusive com 
o uso de derivativos financeiros.”

§ 1º Equiparam-se a operações de cré-
dito:

1 – recebimento antecipado de valores 
de empresa em que o Poder Público detenha, 
direta ou indiretamente, a maioria do capital 
social com direito a voto, salvo lucros e dividen-
dos, na forma da legislação; assunção direta 
de compromisso, confissão de dívida ou ope-
ração assemelhada, com fornecedor de bens, 
mercadorias ou serviços, mediante emissão, 
aceite ou aval de títulos de crédito:

II – assunção de obrigação, sem autori-
zação orçamentária, com fornecedores para 
pagamento a posteriori de bens e serviços.

Além do mais, a supracitada resolução 
também estabelece em seu art. 28, in verbis:

Art. 28. São sujeitas a autorização espe-
cífica do Senado Federal, as seguintes moda-
lidades de operações:

I – de crédito externo;
II  – decorrentes de convênios para aqui-

sição de bens e serviços no exterior:
III – de emissão de títulos da dívida pú-

blica;
IV – de emissão de debêntures ou assun-

ção de obrigações por entidades controladas 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Mu-
nicípios que não exerçam atividade produtiva 
ou não possuam fonte própria de receitas.

Parágrafo único. O Senado Federal de-
volverá ao Ministério da Fazenda, para as pro-
vidências cabíveis, o pedido de autorização 
para contratação de operação de crédito cuja 

documentação esteja em desacordo com o 
disposto nesta Resolução.

Assim, toda e qualquer obrigação decorrente de 
financiamento, e que fixem prazos ou valores de de-
sembolso ou amortização devem vir a ser enquadradas 
no que dispõe a supracitada resolução, mesmo quan-
do são realizadas por entidades indiretas controladas 
pelo estado. Cumpre agora analisar se a operação do 
Estado do Mato Grosso apresenta as características 
apontadas.

Inicialmente, cabe destacar que o embasamento 
legal adotado pelo Governo do Estado do Mato Grosso 
é o Decreto nº 4.296, de 17 de março de 1994, assina-
do pelo Governador do Estado do Mato Grosso, que 
institui modelo para expedição de Certidões de Crédito, 
decorrentes da execução de obras e serviços, o qual 
estabelece entre seus considerandos, in verbis:

Considerando que é obrigação do Estado dar 
garantia de pagamento aos fornecedores de servi-
ços executores de obras e tendo em vista que nem 
sempre a programação financeira pode ser com-
patível com o valor efetivamente arrecadado, para 
quitação de todos os débitos programados; (negrito 
acrescentado)

Ora, da análise do próprio considerando do de-
creto já se pode perceber claramente que o intuito das 
certidões de crédito é o estabelecimento de um com-
promisso de pagamento do estado com um determina-
do ente privado, tendo em vista o fato de que podem 
ocorrer deficiências no fluxo de caixa. Portanto, tal pro-
cedimento permite que o estado possa gastar mais do 
que tem em disponibilidades financeiras, logo trata-se 
de urna espécie de endividamento público.

Além do mais, o supracitado decreto estabelece 
em seu art. 6º.

A atualização monetária e demais encargos 
estarão vinculados aos critérios estabelecidos no 
contrato original, na legislação aplicada ao assun-
to e, em especial, nas normas da Medida Provisória 
nº 434, de 27 de fevereiro de 1994 e suas alterações 
legais subseqüentes. (negrito acrescentado)

Assim, este artigo explicita o fato de que as cer-
tidões de crédito constituem-se em uma operação de 
financiamento, visto que as mesmas apresentam me-
canismos de correção de valores.

Portanto, pode-se concluir que a emissão de 
certidões de crédito constituem-se, de fato, em ope-
rações de endividamento público tanto nos termos da 
Constituição Federal, como nos termos das Resolu-
ções do Senado Federal nº 78, de 1998, e nº 43, de 
2001, tendo que ser necessariamente submetidas a 
esta Casa. Ressalte-se que a favor do Estado do Mato 
Grosso está o fato de que o decreto que fundamenta 
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a emissão das citadas certidões é de março de 1994, 
portanto anterior às resoluções do Senado Federal.

III – Voto

Dessarte, fica evidenciado que a emissão de cer-
tidões de crédito constituem-se em operações de finan-
ciamento público, portanto submetidas ao controle do 
Senado Federal. Assim, voto nos seguintes termos:

1) que seja comunicado ao Estado do 
Mato Grosso que não mais emita certidões de 
crédito sem o controle do Senado Federal:

2) que o Governador do Mato Grosso 
adapte o Decreto nº 4.296, de 1994, aos ter-
mos da Resolução do Senado Federal nº 43, 
de 2001.

Sala da Comissão, – Wellington Roberto.

PARECER Nº 1.804, DE 2005

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 87, de 2003 (PL nº 735/2003, na 
Casa de origem), que altera a redação dos 
arts. 165, 276, 277 e 302 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Có-
digo de Trânsito Brasileiro.

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2003 (PL nº 
735, de 2003, na Casa de origem), de autoria do nobre 
Deputado Beto Albuquerque, modifica a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), para dar nova redação aos 
arts. 165, 276, 277 e 302, que tratam de questões re-
lativas à condução de veículos “sob o efeito de álcool 
ou qualquer substância entorpecente.”

O PLC nº 87/2003 propõe retirar do art. 165 a 
menção ao nível de alcoolemia tolerado para condu-
tores de veículos, a partir do qual ficaria configurada 
a infração. A referência constara apenas do art. 276, 
reduzindo-se, entretanto, o valor tolerado de seis para 
três decigramas de álcool por litro de sangue.

O projeto visa também modificar o texto do art. 
277, que prevê a realização de testes de alcoolemia, 
exames clínicos, perícia e outros exames, quando o 
condutor estiver sob suspeita de “haver excedido os 
limites [de alcooletamia]” para substituir a expressão 
por “dirigir sob a influência de álcool“. Ademais, pro-
põe acrescentar ao mesmo art. 277 um novo pará-
grafo que prevê, no caso de o condutor se recusar a 
fazer os exames citados, a possibilidade de o agente 
de trânsito caracterizar a infração com base em sinais 
exteriores de embriaguez, excitação ou torpor apre-
sentados pelo condutor.

Finalmente, propõe acrescentar ao art. 302, que 
trata do homicídio culposo na direção de veículo au-

tomotor, novo inciso que inclui a “influência de álcool 
ou substância tóxica ou entorpecente de efeitos análo-
gos” entre as circunstâncias agravantes, aumentando, 
assim, as penas de detenção e suspensão do direito 
de dirigir.

O autor argumenta que, muito embora a condu-
ção de veículo sob “influência de álcool ou substância 
entorpecente“ seja considerada delito de trânsito, sua 
caracterização como tal, bem como a conseqüen-
te punição, fica prejudicada pela possível recusa do 
condutor em submeter-se aos testes e exames previs-
tos no Código, atitude, de resto, admitida pelo Direito 
brasileiro.

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi aprecia-
da em Plenário, com parecer favorável da Comissão 
de Viação e Transportes, na forma do Substitutivo do 
Relator, e com voto pela admissibilidade da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação.

Enviado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal, o projeto não recebeu 
emendas.

II – Análise

O PLC nº 87/2003 versa sobre normas gerais de 
trânsito, matéria sobre a qual a União tem competên-
cia privativa para legislar, conforme determina o art. 
22 da Constituição Federal. Além disso, os arts. 48 e 
61 da Constituição atribuem ao Congresso Nacional e 
a qualquer de seus membros, respectivamente, a ini-
ciativa para a proposição de leis relativas a matérias 
de interesse da União.

A proposição, portanto, não contém vícios de ini-
ciativa e apresenta-se em conformidade com os pre-
ceitos constitucionais, jurídicos e regimentais. Observa 
também os preceitos da técnica legislativa consolidados 
na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
ao se referir expressamente à Lei nº 9.503/1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No que tange ao mérito, considera-se que as alte-
rações propostas para o art. 165 e o caput do art. 277 
enfocam apenas a redação, sem modificar o conteúdo, 
uma vez que a fixação do nível de álcool admitido já 
é objeto do art. 276.

O novo parágrafo acrescido ao art. 277, por sua 
vez, efetivamente aperfeiçoa o Código, ao permitir que 
o impasse criado pela recusa do condutor em subme-
ter-se a testes ou exames para verificar a influência de 
álcool seja superado mediante a utilização de provas 
alternativas admitidas em Direito.

Também julgamos que aperfeiçoa o Código o novo 
inciso acrescido ao art. 302, o qual agrava as penalida-
des imputadas aos usuários de álcool ou substâncias 
“tóxicas ou entorpecentes” quando do cometimento de 
crime culposo, pois exige maior responsabilidade no 
comportamento dos motoristas.
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O novo texto do art. 276, que torna mais rigorosos 
os limites impostos aos condutores de veículo quanto 
ao consumo de bebidas alcoólicas.

III – Voto

Pelo exposto e ressaltando os méritos pela opor-
tuna iniciativa, voto pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara nº 87, de 2003.

Sala da Comissão, 28 de setembro de 2005.

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dá-se a seguinte redação ao Artigo 1º do Projeto 
de Lei da Câmara nº 87/2003, de autoria do Deputado 
Belo Albuquerque:

“Art. 1º Esta lei altera os arts. 165, 277 
e 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que passam a vigorar com seguinte 
redação:

‘Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool 
ou de qualquer substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica:

 .................................................... ” (NR)
‘Art. 277. Todo condutor de veículo au-

tomotor, envolvido em acidente de trânsito ou 
que for alvo de fiscalização de trânsito, sob 
suspeita de dirigir sob a influência de álcool, 
será submetido a testes de alcoolemia, exa-
mes clínicos, perícia, ou outro exame que, por 
meios técnicos ou científicos, em aparelhos 
homologados pelo Contran, permitam certifi-
car seu estado.

§ 1º Medida correspondente aplica-se no 
caso de suspeita de uso de substância entor-
pecente, tóxica ou de efeitos análogos.

§ 2º No caso de recusa do condutor à 
realização dos testes, exames e da perícia pre-
vistos no caput, a infração poderá ser caracte-
rizada mediante a obtenção de outras provas 
em direito admitidas, pelo agente de trânsito, 
acerca dos notórios sinais de embriaguez, ex-
citação ou torpor, resultantes do consumo de 
álcool ou entorpecentes, apresentados pelo 
condutor.” (NR)

Art. 302. .................................................  
Parágrafo único. ....................................

V – estiver sob a influência de álcool ou 
substância tóxica ou entorpecente de efeitos 
análogos.’(NR)

Sala das sessões, 28 de setembro de 2005. – 
Senador Sibá Machado – Senador Aloízio Merca-
dante.

IV – Decisão da Comissão

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em Reunião Ordinária realizada nesta data, decide 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 
2003, com a seguinte Emenda:

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dá-se a seguinte redação ao Artigo 1º do Projeto 
de Lei da Câmara nº 87/2003, de autoria do Deputado 
Beto Albuquerque:

“Art. 1º Esta lei altera os arts. 165, 277 
e 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que passam a vigorar com seguinte 
redação:

‘Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool 
ou de qualquer substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica:

 .................................................... “ (NR)
‘Art. 277. Todo condutor de veículo au-

tomotor envolvido em acidente de trânsito ou 
que for alvo de fiscalização de trânsito, sob 
suspeita de dirigir sob a influência de álcool, 
será submetido a testes de alcoolemia, exa-
mes clínicos, perícia, ou outro exame que, por 
meios técnicos ou científicos, em aparelhos 
homologados pelo Contran, permitam certifi-
car seu estado.

§ 1º Medida correspondente aplica-se no 
caso de suspeita de uso de substância entor-
pecente, tóxica ou de efeitos análogos.

§ 2º No caso de recusa do condutor à 
realização dos testes, exames e da perícia pre-
vistos no caput, a infração poderá ser caracte-
rizada mediante a obtenção de outras provas 
em direito admitidas, pelo agente de trânsito, 
acerca dos notórios sinais de embriaguez, ex-
citação ou torpor; resultantes do consumo de 
álcool ou entorpecentes, apresentados pelo 
condutor.’(NR)

‘Art.302. .................................................
Parágrafo único. ....................................  
 ..............................................................
V – estiver sob a influência de álcool ou 

substância tóxica ou entorpecente de efeitos 
análogos.” (NR)

Sala das Comissões, 28 de setembro de 2005. 
– Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
....................................................................................

XI – trânsito e transporte;
....................................................................................

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 

sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição 
de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, or-
çamento anual, operações de crédito, dívida pública e 
emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças 
Armadas;

IV – planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;

V – limites do território nacional, espaço aéreo e 
marítimo e bens do domínio da União;

VI – incorporação, subdivisão ou desmembra-
mento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as 
respectivas Assembléias Legislativas;

VII – transferência temporária da sede do Go-
verno Federal; 

VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública da União e 
dos territórios e organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

X – criação, transformação e extinção de car-
gos, empregos e funções públicas, observado o que 
estabelece o art. 84, VI, (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32. de 2001)

XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública; (Redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 32, de 2001)

XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária, 

instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e mon-

tante da dívida mobiliária federal.
XV – fixação do subsídio dos ministros do Supre-

mo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 
39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003)
....................................................................................

SUBSEÇÃO III 
Das Leis

....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 

ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos provisórios nesta Constituição.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

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

DOCUMENTO ANEXADO PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250 PARÁGRAFO ÚNICO DO RE-
GIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2003 (PL 
nº 735, de 2003, na Casa de origem), modifica a Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi-
go de Trânsito Brasileiro (CTB), para dar nova redação 
aos arts. 165, 276, 277 e 302, que tratam de questões 
relativas à condução de veículos “sob o efeito de álcool 
ou qualquer substância entorpecente.”

O PLC nº 87/2003 propõe retirar do art. 165 a 
menção ao nível de alcoolemia tolerado para condu-
tores de veículos, a partir do qual ficada configurada 
a infração. A referência constaria apenas do art. 276, 
reduzindo-se, entretanto, o valor tolerado de seis para 
três decigramas de álcool por litro de sangue.

O projeto visa também modificar o texto do art. 
277, que prevê a realização de testes de alcoolemia, 
exames clínicos, perícia e outros exames, quando o 
condutor estiver sob suspeita de “haver excedido os 
limites [de alcoolemia]” para substituir a expressão por 
“dirigir sob a influência de álcool”. Ademais, propõe 
acrescentar ao mesmo art. 277 um novo parágrafo 
que prevê, no caso de o condutor se recusar a fazer 
os exames citados, a possibilidade de o agente de 
trânsito caracterizar a infração com base em sinais 
exteriores de embriaguez, excitação ou torpor apre-
sentados pelo condutor.
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Finalmente, propõe acrescentar ao art. 302, que 
trata do homicídio culposo na direção de veículo au-
tomotor, novo inciso que inclui a “influência de álcool 
ou substancia tóxica ou entorpecente de efeitos análo-
gos” entre as circunstâncias agravantes, aumentando, 
assim, as penas de detenção e suspensão do direito 
de dirigir.

O autor argumenta que, muito embora a condução 
de veículo sob “influência de álcool ou substância entor-
pecente” seja considerada delito de trânsito, sua carac-
terização como tal, bem como a conseqüente punição, 
fica prejudicada pela possível recusa do condutor em 
submeter-se aos testes e exames previstos no Código, 
atitude, de resto, admitida pelo Direito brasileiro.

Na Câmara dos Deputados, a matéria foi aprecia-
da em Plenário, com parecer favorável da Comissão 
de Viação e Transportes, na forma do Substitutivo do 
Relator, e com voto pela admissibilidade da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação.

Enviado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal, o projeto não recebeu 
emendas.

II – Análise

O PLC nº 87/2003 versa sobre normas gerais de 
trânsito, matéria sobre a qual a União tem competên-
cia privativa pata legislar, conforme determina o art. 
22 da Constituição Federal. Além disso, os arts. 48 e 
61 da Constituição atribuem ao Congresso Nacional e 
a qualquer de seus membros, respectivamente, a ini-
ciativa para a proposição de leis relativas a matérias 
de interesse da União.

A proposição, portanto, não contém vícios de ini-
ciativa e apresenta-se em conformidade com os pre-
ceitos constitucionais, jurídicos e regimentais. Observa 
também os preceitos da técnica legislativa consolidados 
na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
ao se referir expressamente à Lei nº 9.503/1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No que tange ao mérito, considera-se que as alte-
rações propostas para o art. 165 e o caput do art. 277 
enfocam apenas a redação, sem modificar o conteúdo, 
uma vez que a fixação do nível de álcool admitido já 
é objeto do art. 276.

O novo parágrafo acrescido ao art. 277, por sua 
vez, efetivamente aperfeiçoa o Código, ao permitir que 
o impasse criado pela recusa do condutor em subme-
ter-se a testes ou exames para verificar a influência de 
álcool seja superado mediante a utilização de provas 
alternativas admitidas em Direito.

Também julgamos que aperfeiçoa o Código o novo 
inciso acrescido ao art. 302, o qual agrava as penalida-
des imputadas aos usuários de álcool ou substâncias 
“tóxicas ou entorpecentes” quando do cometimento de 
crime culposo, pois exige maior responsabilidade no 
comportamento dos motoristas.

Já no que tange ao novo texto do art. 276, que 
torna mais rigorosos os limites impostos aos condutores 

de veículo quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, 
impõem-se algumas críticas.

Testes de alcoolemia e demais exames do gênero 
raramente são realizados, em virtude da falta dos equi-
pamentos necessários, da forte polêmica que envolve 
a sua obrigatoriedade e da recusa dos motoristas em 
colaborar com a fiscalização. Assim, parece ociosa 
a idéia de tornar mais rigorosos os níveis admitidos, 
quando, hoje, não se consegue sequer o cumprimento 
da norma vigente. Ademais, é importante destacar que, 
de acordo com especialistas da área de saúde, tanto o 
limite de seis decigramas por litro de sangue, fixado no 
Código, como o de três decigramas por litro, proposto 
pelo PLC nº 87/2003, seriam arbitrários.

Paralelamente, a proposta adota expressões tais 
como “substância entorpecente”, “substância tóxica” ou 
“substâncias que causem dependência física ou psí-
quica”. Embora reproduzidas do texto original do Có-
digo, tais expressões são consideradas inadequadas 
do ponto de vista farmacológico. Destaque-se ainda 
que não é relevante, para os fins do CTB, o fato de a 
substância em questão causar ou não dependência, 
mas o de, sob o seu efeito, ficar comprometida a co-
ordenação psicomotora do condutor.

Pelo exposto, em linhas gerais, julgamos opor-
tunas as modificações ao Código Brasileiro de Trân-
sito sugeridas pelo PLC nº 87/2003. Exceção se faz 
ao dispositivo que reduz os níveis admitidos de álcool 
no sangue, o qual sugerimos suprimir, e à adoção de 
expressões tais como “substâncias tóxicas, “entorpe-
centes” ou “que causem dependência”, que recomen-
damos substituir por terminologia mais precisa, isto é, 
“substâncias psicoativas”. Coerentemente, a substitui-
ção das expressões deveria ser aplicada, também, ao 
art. 269 do CTB, que trata da mesma matéria.

III – Voto

Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2003, na forma do seguinte 
substitutivo.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87  
(SUBSTITUTIVO), DE 2003

Altera os arts. 165, 269, 277 e 302 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 165, 269, 277 e 302 da Lei nº 

9.503, de 23 de setembro de 1997, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 165. Dirigir sob influência de álco-
ol ou de qualquer substância psicoativa que 
possa prejudicar a coordenação psicomotora 
do condutor. (NR)

Art. 269.  ................................................  
IX – realização de teste de dosagem de 

alcoolemia ou exame que indique a presença 
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de substância psicoativa que possa prejudicar a 
coordenação psicomotora do condutor; (NR)

Art. 277. Todo condutor de veículo automotor, en-
volvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fis-
calização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influ-
ência de álcool, será submetido a testes de alcoolemia, 
exames clínicos, perícia, ou outro exame que, por meios 
técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo 
CONTRAN, permita certificar seu estado.

§ 1º Medida correspondente aplica-se no caso 
de suspeita de uso de qualquer outra substância psi-
coativa.

§ 2º No caso de recusa do condutor à realização 
dos testes, exames e perícia previstos no caput, a in-
fração poderá ser caracterizada mediante a obtenção, 
pelo agente de trânsito, de outras provas em Direito 
admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, 
excitação, torpor ou psicodislepsia resultantes do con-
sumo de álcool ou outra substância psicoativa, apre-
sentados pelo condutor.(NR)

Art. 302.  ................................................  
V – estiver sob influência de álcool ou 

outra substância psicoativa que possa preju-
dicar a coordenação psicomotora do condu-
tor. (NR)

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

Sala da Comissão, – Pedro Simon, Relator.

PARECER Nº 1.805, DE 2005

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Emenda nº 1–PLEN ao Proje-
to de Resolução do Senado nº 10, de 2001. 
(Em turno suplementar).

Relator: Senador Eduardo Matarazzo 
Suplicy

I – Relatório

Submete-se à apreciação da Comissão de As-
suntos Econômicos (CAE) a Emenda nº 1 – PLEN, de 
autoria do Senador Aloízio Mercadante, ao Projeto de 
Resolução do Senado nº 10, de 2001, que ‘Acrescenta 
os § 1º e 2º ao art. 99 da Resolução do Senado Federal 
nº 93, de 1970, para estabelecer que o presidente do 
Banco Central, ou um diretor por ele indicado, com-
parecerá à Comissão de Assuntos Econômicos para 
expor as decisões adotadas pelo Comitê de Política 
Monetária “ de autoria do Senador Paulo Hartung.

Em 26 de junho de 2002, o PLS nº 10, de 2001, foi 
aprovado nesta CAE, nos termos do Parecer nº 342, de 
2002, de autoria do Senador Bello Parga, tendo como 
Relator ad hoc o Senador Romero Juca, que concluiu 
pela apresentação de substitutivo, consubstanciado na 
Emenda nº 1 – CAE. Em plenário, a matéria recebeu 
a Emenda nº 1 – PLEN, objeto da presente análise e 
que também tem caráter de substitutivo.

Segundo o autor da emenda, a programação mo-
netária, instituída pelo art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de 
junho de 1995, perdeu importância como mecanismo 
de política monetária devido à adoção do sistema de 
metas inflacionárias, pois o controle inflacionário pas-
sou a ser feito por meio da determinação da taxa de 
juros básica, feita pelo Comitê de Política Monetária 
(COPOM), do Banco Central do Brasil. Assim, o ob-
jetivo da Emenda nº 1 – PLEN é dar poderes à Co-
missão de Assuntos Econômicos do Senado Federal 
para convocar o Presidente do Banco Central a prestar 
esclarecimentos sobre a condução da política mone-
tária e, assim, atualizar a discussão sobre o controle 
inflacionário no âmbito do Poder Legislativo.

II – Análise

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
em seu art. 9º, § 5º, prevê que, “no prazo de noventa 
dias após o encerramento de cada semestre, o Banco 
Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das 
comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacio-
nal, avaliação do cumprimento dos objetivos e metas 
das políticas monetária, creditícia e cambial, eviden-
ciando o impacto e o custo fiscal de suas operações 
e os resultados demonstrados nos balanços”. Trata-
se de uma obrigação de caráter geral, pois menciona 
uma “reunião conjunta das comissões temáticas do 
Congresso Nacional”, e vaga, na medida em que não 
determina quem representará o Banco Central na re-
ferida reunião, podendo-se até interpretar que o Banco 
Central poderia apenas encaminhar um relatório sobre 
a matéria para ser lido na reunião conjunta.

Conforme o parecer do relator da matéria na CAE, 
“o estabelecimento de exigência legal para o compa-
recimento regular do Presidente do Banco Central ao 
Senado Federal, com objetivo de explicar a política 
monetária adotada, a evolução das taxas de juros e de 
câmbio, as condições de liquidez da economia, entre 
outros assuntos, constitui, sem dúvida, um mecanismo 
de avanço democrático”.

Assim, entendo que a proposta de introduzir no 
Regimento Interno do Senado Federal (Resolução nº 
93, de 1970) a obrigação de o presidente do Banco 
Central, ou diretor por ele indicado, comparecer pe-
rante a Comissão de Assuntos Econômicos para es-
clarecer os fundamentos e a forma de execução da 
política monetária harmoniza-se com a competência 
fiscalizadora desta Casa e dá à sociedade, por meio 
de seus representantes democraticamente eleitos, a 
oportunidade de participar dos debates sobre os ru-
mos e a condução da política econômica.

III – Voto

Pelo exposto, voto pela aprovação da Emenda nº 
1 – PLEN ao Projeto de Resolução nº 10, de 2001.

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995 

Dispõe sobre o Plano Real, o Sis-
tema Monetário, Nacional, estabelece 
as regras e condições de emissão do 
Real e os critérios para conversão das 
obrigações para o Real, e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
Art. 6º O Presidente do Banco central do Brasil 

submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no início 
de cada trimestre, programação monetária para o tri-
mestre, da qual constarão, no mínimo:

I – estimativas das faixas de variação dos princi-
pais agregados monetários compatíveis com o objetivo 
de assegurar a estabilidade da moeda; e

II – análise da evolução da economia nacional 
prevista para o trimestre, e justificativa da programa-
ção monetária.

§ 1º Após aprovação do Conselho Monetário 
Nacional, a programação monetária será encaminha-
da à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal.

§ 2º O Congresso Nacional poderá, com base 
em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado Federal, rejeitar a programação monetária a 
que se refere o caput deste artigo, mediante decreto 
legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu re-
cebimento.

§ 3º o decreto legislativo referido no parágrafo 
anterior limitar-se-á à aprovação ou rejeição in totum 
da programação monetária, vedada a introdução de 
qualquer alteração.

§ 4º Decorrido o prazo a que se refere o § 2º des-
te artigo, sem apreciação da matéria pelo Plenário do 
Congresso Nacional, a programação monetária será 
considerada aprovada.

§ 5º Rejeitada a programação monetária, nova 
programação deverá ser encaminhada, nos termos 
deste artigo, no prazo de dez dias, a contar da data 
de rejeição.

§ 6º Caso o Congresso Nacional não aprove a 
programação monetária até o final do primeiro mês 
do trimestre a que se destina, fica o Banco Central do 
Brasil autorizado a executá-la até sua aprovação.
....................................................................................

 
PARECER Nº 1.806 DE 2005 

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 51, de 2003, de autoria da Senadora 
Serys Slhessarenko, que define os crimes 
resultantes de discriminação ao portador 
do vírus HIV ou ao doente de aids, e dá ou-
tras providências.

Relator: Senador Arthur Virgílio

 
I – Relatório 

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 51, de 2003, 
objetiva definir o crime de discriminação dos portadores 
do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doentes 
de aids, pela tipificação das condutas que descreve 
em seu art. 2º, ao longo de nove incisos, para as quais 
propõe pena de reclusão, de três a cinco anos.

Pretende também impor o dever de sigilo sobre 
o diagnóstico e o prontuário de pacientes portadores 
do HIV e doentes de aids; condicionar a realização 
de exames diagnósticos da infecção pelo HIV ao con-
sentimento do paciente ou de seu responsável legal 
e incumbir ao médico ou equipe de saúde a adoção 
de medidas para adequar a atividade desempenhada 
pelos trabalhadores portadores do HIV, ou doentes de 
aids, ao seu estado de saúde.

Ademais, visa estabelecer que a infração às 
disposições constantes do projeto sujeitará o funcio-
nário público a processo administrativo, pela prática 
de falta grave, e o particular, a pena de advertência 
ou multa.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

 
II – Análise

Preliminarmente, registre-se que matéria tratada 
pelo PLS nº 51, de 2003, está compreendida no campo 
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da competência privativa da União para legislar sobre 
direito penal, conforme dispõe o art. 22, I, da Consti-
tuição Federal.

As razões que motivaram a Senadora Serys 
Slhessarenko são louváveis. Não se pode admitir, 
num Estado Democrático de Direito, preconceito 
contra qualquer grupo, de qualquer natureza. No 
caso, o projeto é conveniente e oportuno por tipi-
ficar condutas discriminatórias praticadas contra o 
portador do HIV e o doente de aids, que já são es-
tigmatizados, dada a vinculação indevida entre seu 
comportamento e a contração da moléstia, feita no 
início dos anos 80.

Sem embargo da necessidade de se incriminar 
as condutas tidas por discriminatórias, o PLS nº 51, de 
2003, apresenta algumas impropriedades.

A pena que se pretende cominar para as con-
dutas descritas no art. 2º, reclusão de 3 a 5 anos, pa-
rece-nos exacerbada; para efeito de comparação, os 
crimes de discriminação de pessoas portadoras de 
necessidades especiais, definidos na Lei nº 7.853, de 
24 de outubro de 1989, são punidos com reclusão, de 
1 a 4 anos, e multa.

Outrossim, do nosso ponto de vista, nem todas 
as condutas descritas no art. 2º do PLS nº 51, de 2003, 
têm relevância penal. É o caso do inciso I: a nosso ver, 
a conduta solicitar o teste de detecção da infecção pelo 
HIV nos exames admissionais não tem gravidade sufi-
ciente para ser tipificada como crime. Da mesma forma, 
a mera demissão de um portador do HIV ou doente de 
aids não pode ser incriminada, como se pretende no 
inciso VIII do dispositivo; necessário que a dispensa 
se dê em virtude da condição do empregado, portador 
do vírus ou doente de aids.

No que tange aos arts. 3º, 4º e 5º do projeto, 
cabe registrar que as regras estabelecidas pela Re-
solução nº 1.246, de 8 de janeiro de 1988, do Con-
selho Federal de Medicina (Código de Ética Médica), 
em seus arts. 11, 12, 20, 56, 70, 102, 105, 107 e 108, 
atendem, com vantagens, ao objetivo da proposição. 
Essas normas impõem-se não apenas aos casos de 
podadores do HIV e doentes de aids, mas para to-
das as situações da prática médica, e estendem-se 
às organizações prestadoras de serviços médicos, 
públicas ou privadas.

Vale também observar que, além do médico, todos 
os membros da equipe de saúde também têm o dever 

de sigilo profissional, previsto nos códigos de ética e 
resoluções dos respectivos conselhos profissionais. 
Não obstante, o Código de Ética Médica incumbe ao 
médico os deveres de orientar seus auxiliares quanto 
ao sigilo profissional e evitar que pessoas desobrigadas 
desse compromisso tenham acesso aos prontuários e 
demais registros médicos.

Portanto, padecem de injuridicidade os arts. 3º a 
5º do PLS nº 51, de 2003. E, sem esses, não se justi-
ficam os arts. 6º a 8º do projeto.

 
III – Voto 

Em razão do exposto, o voto é pela aprovação 
do PLS nº 51, de 2003, nos termos do Substitutivo 
apresentado a seguir.

 
EMENDA Nº 1-CCJ. (SUBSTITUTIVO) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 51, DE 2003 

Define o crime de discriminação dos 
portadores do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) e doentes de Aids.

Art. 1º Constitui crime punível com reclusão, de 
um a quatro anos, e multa, as seguintes condutas 
discriminatórias contra o portador do HIV e o doente 
de Aids, em razão da sua condição de portador ou 
de doente:

I – recusar, procrastinar, cancelar ou segregar a 
inscrição ou que permaneça como aluno em creche ou 
estabelecimento de ensino impedir de qualquer curso 
ou grau, público ou privado;

II – negar emprego ou trabalho;
III– exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego;
IV – segregar no ambiente de trabalho ou es-

colar;
V – divulgar a condição do portador do HIV ou 

de doente de aids, com intuito de ofender-lhe a dig-
nidade;

VI – recusar ou retardar atendimento de saúde.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Sala da Comissão, 14 de setembro de 2005.
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Ofício nº 140/2005-Presidência/CCJ

Brasília, 14 de setembro de 2005

Ao Excelentíssimo Senhor
SenadorRenan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: Turno Suplementar.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 

Ordinária realizada nesta data, esta Comissão apro-
vou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 51, 
de 2003, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que “Define os crimes resultantes de discriminação 
ao portador do vírus HIV ou ao doente de AIDS, e dá 
outras providências”.

A matéria será incluída na pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92, do Regimento Interno do Senado Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração. 

Cordialmente, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

TEXTO FINAL

DO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 51, DE 2003, NA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA  E CIDADANIA QUE

Define o crime de discriminação dos 
portadores do vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) e doentes de Aids.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Constitui crime punível com reclusão, de 

um a quatro anos, e multa, as seguintes condutas 
discriminatórias contra o portador do HIV e o doente 
de AIDS, em razão da sua condição de portador ou 
de doente:

I – recusar, procrastinar, cancelar ou segregar a 
inscrição ou impedir que permaneça como aluno em 
creche ou estabelecimento de ensino de qualquer cur-
so ou grau, público ou privado;

II – negar emprego ou trabalho;
III – exonerar ou demitir de seu cargo ou em-

prego;
IV – segregar no ambiente de trabalho ou es-

colar;

V – divulgar a condição do portador do HIV ou 
de doente de AIDS, com intuito de ofender-lhe a dig-
nidade,

VI – recusar ou retardar atendimento de saúde.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Sala da Comissão, 22 de setembro de 2005. 

– Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

Ofício nº 141/05-Presidência/CCJ

Brasília, 26 de setembro de 2005

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: Substitutivo definitivamente adotado em tur-
no suplementar

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno des-
ta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reu-
nião Extraordinária realizada em 22 de setembro do 
corrente, esta Comissão, em turno suplementar, ado-
tou definitivamente o Substitutivo ao Projeto de Lei do 
Senado nº 51, de 2003, de autoria da Senadora Serys 
Slhessarenko, que “Define os crimes resultantes de 
discriminação ao portador do vírus HIV ou ao doente 
de AIDS, e dá outras providências”.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 

agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
....................................................................................

LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989

Regulamento

Dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, sua integração 
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social, sobre a coordenadoria Nacional 
para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência – CORDE, institui a tutela ju-
risdicional de interesses coletivos ou difu-
sos dessas pessoas, disciplina a atuação 
do Ministério Público, define crimes, e dá 
outras providências.

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

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Relator: Senador Amir Lando

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame e parecer, em 
decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 125, 
de 2003, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, 
que define os crimes resultantes de discriminação ao 
portador do vírus HIV ou ao doente de Aids, e dá ou-
tras providências.

A proposição define como crimes uma série de 
condutas que consistem em discriminação aos por-
tadores do vírus HIV e aos doentes de Aids, apenan-
do-as com reclusão, de três a cinco anos. Além disso, 
exige sigilo quanto a informações médicas desses pa-
cientes e determina a criação de condições especiais 
para seu trabalho.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

 
II – Análise

A proposição atende aos requisitos de constitucio-
nalidade, juridicidade e regimentalidade. Em particular, 
trata de realizar o princípio da igualdade, insculpido no 
início do caput do art. 5º da Constituição, bem como 
o direito à privacidade (art. 5º, X) e o combate à dis-
criminação (art. 5º, XLI).

A virulência da Aids chocou o mundo na década 
de 1980 e, desde então, as suas vítimas sofrem dupla-
mente – com a doença e com a discriminação. Esta, 
freqüentemente, nem sequer tem base factual, uma 
vez que a transmissão do vírus exige contato íntimo 
e não mero contato superficial. Em conseqüência, o 
portador do vírus vê-se privado de contato humano e, 
por vezes, mesmo de seu emprego, justamente quan-
do mais precisa deles.

A preocupação da autora com tal situação é, 
pois, eminentemente meritória. Além disso, os dispo-
sitivos sobre a privacidade das informações médicas 
dos pacientes reforçam a proteção a estas pessoas, 
impedindo a sua manipulação por empregadores 
inescrupulosos ou mesmo apenas mal informados. 
O projeto, assim, é merecedor de encômios em to-
dos os sentidos.

III – Voto

Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2003.

Sala da Comissão, – Amir Lando, Relator.

NOTA TÉCNICA Nº 2.089, DE 2005

Referente à STC nº 200506883, do 
Consultor-Geral Legislativo, que requer 
a inserção dos dispositivos do PLS nº 

51, de 2003, no Código Penal, em aten-
dimento à Lei Complementar nº 95, de 
1998, ou a elaboração de nota técnica 
para justificar a opção pela legislação 
extravagante.

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 51, de 2003, 
foi aprovado em reunião ordinária pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, na forma do substi-
tutivo apresentado pelo relator, Senador Arthur Virgílio. 
A matéria será incluída em pauta para apreciação em 
turno suplementar.

O projeto em tela define o crime de discrimina-
ção dos portadores do vírus da imunodeficiência hu-
mana (HIV) e doentes de Aids, pela especificação de 
condutas discriminatórias, sempre que realizadas em 
razão da condição do sujeito passivo, de portador do 
HIV ou de doente de aids.

Certamente, trata-se de crime contra a pessoa, 
de que cuida o Título I da Parte Espacial do Código 
Penal. Não obstante, não se pode enquadrá-lo em ne-
nhum dos capítulos que integram esse Título I. Não é 
crime contra a vida (Capítulo I), não é lesão corporal 
(Capítulo II), não condiz com periclitação da vida ou 
da saúde (Capítulo III) ou com rixa (capítulo IV), não é 
crime contra a honra (Capítulo V), muito menos pode 
ser tido como crime contra a liberdade individual (Ca-
pítulo VI).

O bem jurídico que se quer proteger é a digni-
dade da pessoa humana, embora a conduta imediata 
possa mostrar-se como ofensiva às relações de tra-
balho (exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego) 
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ou como periclitação da vida ou da saúde (recusar ou 
retardar atendimento de saúde).

Não sendo possível incluir adequadamente o novo 
tipo no Código Penal, optou-se por uma lei extravagan-
te. Aliás, cabe registrar, por ser oportuno, que muitos 
crimes, por sua especificidade, são definidos em legis-
lação extravagante. Assim são os crimes eleitorais (Lei 
nº 7.170, de 1983), os crimes contra o meio ambiente 
(Lei nº 9.504, de 1998), os crimes resultantes de pre-
conceitos de raça ou de cor (Lei nº 7.716, de 1989), o 
crime de discriminação da pessoa portadora de defi-
ciência (Lei nº 7.853, de 1989), o crime de tortura (Lei 
nº 9.455, de 1997), entre tantos outros.

Com essas considerações, colocamo-nos à dis-
posição do ilustre solicitante para os esclarecimentos 
ou providência que entender necessário.

Consultoria Legislativa, 4 de outubro de 2005. 
– Jayme Benjamin Santiago, Consultor Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 141/05–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 26 de setembro 2005

Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Assunto: Substitutivo definitivamente adotado em tur-
no suplementar

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno des-
ta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reu-
nião Extraordinária realizada em 22 de setembro do 
corrente, esta Comissão, em turno suplementar, ado-
tou definitivamente o Substitutivo ao Projeto de Lei do 
Senado nº 51, de 2003, de autoria da Senadora Serys 
Slhessarenko, que “Define os crimes resultantes de 
discriminação ao portador do vírus HIV ou ao doente 
de Aids, e dá outras providências.”.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.804, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2003 (nº 
735/2003, na Casa de origem), que altera a redação 
dos artigos 165, 276, 277 e 302 da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro (para penalizar os condutores de veículos 
automotores, sob a influência de bebida alcoólica).

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento In-
terno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis, para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 
51, de 2003, cujo parecer foi lido anteriormente, seja 
apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com referência aos Pareceres nºs 1.802 e 1.803, de 
2005, lido anteriormente, sobre o Aviso nº 40, de 2001, a 
Presidência tomará as providências necessárias a fim de 
atender às solicitações contidas em suas conclusões.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO 
DO MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES

– Nº 6.951/2005, de 3 do corrente, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento nº 
684, de 2005, do Senador José Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– As informações foram encamInhadas, em cópia, ao 
Requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projeto de lei da Câmara que 

passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 94, DE 2005 
(Nº 3.860/2004, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República)

Autoriza a Fundação Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística – IBGE a alie-
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nar os imóveis que especifica, localizados 
em Brasília, Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a Fundação Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística – IBGE autorizada a alienar, por 
meio de licitação e de acordo com os procedimentos 
previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os 
imóveis de sua propriedade localizados em Brasília, 
Distrito Federal, no Setor de Autarquias Sul – SAS, 
Quadra 3, constituídos por cinco lotes, com as seguin-
tes especificações:

1 – Lote 3, com área de 525m² e demais carac-
terísticas constantes da matrícula nº 37.381 do Car-
tório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito 
Federal;

II – Lote 3A, com área de 800m2 e demais ca-
racterísticas constantes da matrícula nº 32.712 do 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Dis-
trito federal;

III – Lote 4, com área de 525m² e demais carac-
terísticas constantes da matrícula nº 37.389 do Car-
tório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito 
Federal;

IV – Lote 5, com área de 675m² e demais carac-
terísticas constantes da matrícula nº 37.391 do Car-
tório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito 
Federal;

V – Lote 6, com área de 675m² e demais carac-
terísticas constantes da matrícula nº 37.393 do Car-
tório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito 
Federal.

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

 
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.860, DE 2004

Autoriza a Fundação Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística – IBGE a alie-
nar os imóveis que especifica, localizados 
em Brasília – Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a Fundação Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística –IBGE autorizada a alienar, por 
meio de licitação e de acordo com os procedimentos 
previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os 
imóveis de sua propriedade localizados em Brasília 
– Distrito Federal, no Setor de Autarquias Sul – SAS, 

Quadra 3, constituídos por cinco lotes, com as seguin-
tes especificações:

I – Lote 3, com área de 525m
2 e demais carac-

terísticas constantes da matrícula nº 37.387, do Car-
tório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito 
Federal;

II – Lote 3A, com área de 800m2 e demais ca-
racterísticas constantes da matrícula nº 32.712, do 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Dis-
trito Federal;

III – Lote 4, com área de 525m
2 e demais carac-

terísticas constantes da matrícula nº 37.389, do Car-
tório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito 
Federal;

IV – Lote 5, com área de 675m
2 e demais ca-

racterísticas constantes da matrícula nº 37.391, do 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Dis-
trito Federal;

V – Lote 6, com área de 675m
2 
e demais carac-

terísticas constantes da matrícula nº 37.393, do Car-
tório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito 
Federal.

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

Brasília,

 
MENSAGEM Nº 346, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
do projeto de lei que “autoriza a Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE a alienar 
os imóveis que especifica, localizados em Brasília 
– Distrito Federal”.

Brasília, 23 de junho de 2004. –

EM Nº 110/2004-MP

Brasília, 14 de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. A Fundação Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE ocupa o prédio situado na 
Rua General Canabarro, nº 706, no bairro do Ma-
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racanã, Rio de Janeiro/RJ, desde o ano de 1989, 
ocasião em que o referido imóvel foi adquirido pela 
Sociedade Ibegeana de Assistência e Seguridade 
– SIAS, entidade fechada de previdência comple-
mentar, da qual a Fundação IBGE é a patrocina-
dora-instituidora.

2. No mencionado prédio estão alocadas impor-
tantes áreas de trabalho daquela Instituição, dentre as 
quais se destacam a Coordenação de Acompanha-
mento e Controle Operacional dos Censos – COC, o 
Centro de Documentação e Disseminação de Infor-
mações – CDDI, além da biblioteca central, a gráfica 
digital, o centro de processamento de dados, assim 
como espaços onde são realizados congressos, trei-
namentos e outros eventos de porte, de interesse do 
IBGE.

3. Ao longo dos anos, o prédio foi sendo adap-
tado para melhor servir às unidades de trabalho ali 
localizadas e, sendo assim, qualquer transferência 
de instalações prejudicaria o desenvolvimento das 
atividades específicas dessas áreas, principalmente 
aquelas relativas à biblioteca central, já que o elevado 
peso do acervo bibliográfico e as suas especificidades 
limitam as opções de oferta no mercado imobiliário no 
Rio de Janeiro.

4. O interesse do IBGE em permanecer no imóvel 
acima indicado, pelas razões aqui expostas, enseja a 
aquisição do mesmo por meio da venda dos terrenos 
de sua propriedade em Brasília/DF, com a seguinte 
composição de custo: 

IBGE – terrenos no SAS/Quadra 3, Lotes 
3, 3A 4, 5 e 6 ....R$8.840.000,00

SIAS – Complexo Gat. Canabarro 
R$8.940.000,00

5. Os valores acima especificados foram defi-
nidos por avaliação realizada pela Caixa Econômica 
Federal – CEF, de acordo com as normas técnicas 
da ABNT, sendo que a necessidade de complemen-
tação de recursos para efetivar a pretendida compra, 
no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) foi empe-
nhada em 2003 para atender o processo de permu-
ta que seria realizado. Esse empenho encontra-se 
inscrito , no presente exercício, como restos a pagar 
não processados.

6. A SIAS, por seu turno, entidade fechada de 
previdência complementar, regida pelas Leis Com-
plementares nº 108 e 109, ambas de 29 de maio de 
2001, tem interesse na venda do imóvel, na medida em 

que precisa adequar a sua carteira de investimentos, 
no segmento de imóveis, aos limites fixados no regu-
lamento anexo à resolução nº 3.121/2003, de 25 de 
setembro de 2003, do Conselho Monetário Nacional, 
motivo pelo qual, em atendimento à citada legislação, 
enviou em 20 de janeiro de 2004 carta compromisso à 
Secretaria de Previdência Complementar informando 
sobre as providências quanto ao seu enquadramento 
aos limites legais no segmento imobiliário, o que im-
porta na alienação dos supracitados imóveis de sua 
propriedade.

7. Dessa forma, a alienação dos imóveis es-
pecificados no Projeto de Lei, situados em Bra-
sília – DF, permitirá ao IBGE obter recursos para 
a aquisição do imóvel de propriedade da SIAS, 
possibilitando que a Fundação permaneça, em 
caráter definitivo, nas instalações que ora ocupa, 
sem qualquer transtorno para suas unidades de 
trabalho, eliminando, inclusive, o gasto atual com 
as locações dos referidos imóveis, da ordem de 
R$1.500.000,00/ano.

8. Assim, como caberá ao Congresso Nacio-
nal autorizar a realização da venda pretendida pelo 
IBGE, mediante a promulgação de lei com essa fi-
nalidade específica, solicito a Vossa Excelência que 
se digne encaminhar, através do líder do governo 
naquela Casa, a aludida proposta (minuta anexa), 
que permitirá a alienação e aquisição, tratadas nesta 
Exposição de Motivos, institutos esses amparados 
no que dispõem os artigos 17, 1 e 24, X da Lei nº 

8666/93, que é o Estatuto das Licitações e Contra-
tos Administrativos.

Respeitosamente, – Guido Mantega.

 
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  

PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

 
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 2005, que 
acaba de ser lido, vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.127, DE 2005

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Fe-
deral, combinado com o art 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro que sejam prestadas, pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, as 
seguintes informações relativas à doença varicela:

1. Qual é a situação epidemiológica da 
varicela no País?

2. Quais são as ações desenvolvidas 
pelo Ministério da Saúde para a prevenção e 
controle da varicela?

3. Há previsão de se incluir a vacina con-
tra a varicela no Programa Nacional de Imuni-
zações do Ministério da Saúde?

Justificação

A catapora ou varicela é uma doença altamente 
contagiosa. Causada pelo vírus varicela-zoster, a mo-
léstia atinge todas as faixas etárias, mas os menores 
de quatro anos respondem por mais de cinqüenta por 
cento dos casos.

A despeito de caracterizar-se como uma doença 
comum da infância, de baixa gravidade, ela pode ori-
ginar quadro letal, principalmente em recém-nascidos, 
adolescentes, adultos e pacientes imunodeprimidos. 
Ainda assim, as crianças menores quatro anos con-
tinuam a ser as vítimas de mais de setenta cinco por 
cento dos óbitos causados pela doença.

Dispomos hoje de uma vacina que poderia prote-
gê-los na tenra vida, mas que só pode ser obtida nas 
clínicas privadas, a um custo inviável para a maioria 
da população. Atualmente, a vacina faz parte do calen-
dário de rotina de vários países, que a adotaram com 
base em estudos que demonstram setenta a noventa 
por cento de proteção contra qualquer forma da do-
ença e noventa e oito por cento de prevenção contra 
suas formas moderadas e graves.

Nos últimos anos, várias análises de custo-be-
nefício dos programas de vacinação antivaricela vêm 
sendo conduzidas e, ainda que a quantidade poupada 
e a relação custo-benefício sejam diferentes, cada uma 
dessas análises concluiu que, quando os custos mé-
dicos e os custos sociais indiretos são considerados, 
um programa de imunização por rotina para crianças 
saudáveis tem uma boa relação custo eficácia.

No Brasil, entretanto, a vacina não consta do 
calendário oficial de vacinação em virtude de seu alto 
custo. Não obstante, todos os pediatras em consultórios 
particulares recomendam aos pais de seus pacientes 
que vacinem seus filhos por volta dos doze meses de 
idade. Alguns Estados, como São Paulo, e também o 
Distrito Federal, empregam a vacinação rotineira das 
crianças que freqüentam creches.

Como se vê, no que tange à imunização contra 
a doença, nossa política de saúde não propicia a uni-
versalidade de atendimento, um dos princípios que 
balizam o sistema único de saúde. Por essa razão, 
consideramos essencial utilizar os recursos possíveis 
para tornar a vacinação contra a catapora ou varicela 
uma medida que alcance todas as crianças e todos 
os indivíduos suscetíveis em nosso País.

Nesse sentido, gostaria de formular as questões 
acima apresentadas, de modo a obter subsídios com 
vistas à elaboração de proposição que promova a pre-
venção e controle da varicela no País.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2005. – Se-
nador José Jorge.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Passa-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao eminente Senador Marco 
Maciel, por quinze minutos.

Senador Aelton Freitas, V. Exª tem a palavra pela 
ordem.

O SR. AELTON FREITAS (PFL – MG. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para 
uma comunicação inadiável e, em tal condição, se 
possível, falar logo após o Senador Marco Maciel. 
Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito de modo intercalado com os ora-
dores regularmente inscritos.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, ilustre Senador Tião Viana, Srªs e Srs. Senado-
res, as calamidades naturais, como o furacão Katrina, 
que matou várias centenas de pessoas e desabrigou 
milhares, deixando submersa a bela cidade de New 
Orleans, deixam sempre em seu rastro algo mais que 
a morte e a destruição. Essas tragédias também pro-
vocam nas pessoas a reflexão sobre os rumos do seu 
desenvolvimento, tanto no sentido econômico quanto 
no sentido humano. Reflexão que, embora, no fundo, 
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necessária a todo o tempo, costuma ser deixada de lado 
na rotina dos intervalos entre um cataclismo e outro.

Aquele sentimento universal de que o homem é, 
de algum modo, responsável pelo seu destino costuma 
se apresentar como base de nossas explicações para 
tais desastres. Em nossa época, as catástrofes natu-
rais são mais facilmente creditadas às ações humanas. 
Deve-se, contudo, melhor identificar as causas.

Até mesmo as explicações científicas, não esca-
pam de certo caráter especulativo, cultural e ideológico. 
O caso do ambientalismo é bem elucidativo: muitas pes-
soas e organizações mundo afora fundam suas ativida-
des e projetos em hipóteses, com freqüência, carentes 
de comprovação. É o caso do aquecimento global – ou o 
chamado aumento do efeito estufa – e de sua causalidade 
ligada à emissão de gases resultantes da combustão de 
hidrocarbonetos como, por exemplo, o carvão e o petróleo. 
A ligação desses fatos reais e medidos é incontroversa, 
porém sujeita a incertezas nos seus detalhes.

É verdade que, desde a Revolução Industrial, 
iniciada na segunda metade do século XVIII, a huma-
nidade tem demandado crescentes quantidades de 
energia e, para isso, utiliza em escala cada vez mais 
ampla essas fontes de carbono mineralizado.

É verdade também que seu emprego gera mais 
gases como dióxido de carbono, cujo teor na atmosfera 
cresceu e cresce significativamente nesse período de 
pouco mais de dois séculos.

Como conseqüência, temperaturas da atmosfera 
medidas nas últimas décadas têm apresentado pro-
gressiva elevação. Há, hoje, consenso científico sobre 
o nexo causal entre esses dois fatos.

O aquecimento global, Sr. Presidente, ou o cha-
mado efeito estufa não é a única forma de agressão 
do ser humano ao meio ambiente, que acaba por se 
voltar contra si próprio. De fato, é demasiadamente co-
mum que se permita a ocupação de áreas de risco por 
contingentes populacionais menos favorecidos. Essa 
ocupação gera a necessidade de governos alocarem 
recursos para garantir a segurança das comunidades, 
como é o caso do exitoso programa “Viva o Morro”, co-
ordenado pelo Conselho de Desenvolvimento da Re-
gião Metropolitana do Recife, através da Fidem, órgão 
do governo do Estado de Pernambuco que tem como 
objetivo fixar políticas para a Região Metropolitana do 
Recife e garantir condições para que as intempéries 
naturais não se transformem em calamidades públicas, 
com efeitos danosos à população.

Com facilidade nos esquecemos da lição contida 
no Evangelho de São Lucas, capítulo 6º, onde somos 
ensinados sobre onde e como construir nossas casas: 
em terreno sólido, e com fortes alicerces!

A maior parte das vítimas, tanto do tsunami do 
Oriente quanto na velha dixieland, contaram-se entre 
os mais pobres de suas regiões. O caso de New Or-
leans tem, aliás, aspectos desse tipo de intervenção 
humana desastrada, que não vêm sendo devidamente 
divulgados nem mesmo pelos ambientalistas.

Por exemplo: o geofísico Klaus Jacob, professor 
da Columbia University, em artigo publicado no Wa-
shington Post, explicou como a dragagem dos canais 
do delta do Mississippi, executadas desde o início do 
século passado para facilitar a navegação, alterou o re-
gime de deposição aluvionar, causando o afundamento 
da área de Nova Orleans para três metros abaixo do 
nível do mar e apontou a necessidade de construção 
e reforço de diques de contenção.

Ou seja: ali, uma agressão ambiental de outra 
ordem precedeu, e – quem o sabe? – em importância, 
a questão da elevação do nível do mar pelo aqueci-
mento global.

Estudos do conceituado MIT, Instituto de Tec-
nologia de Massachusets, em Boston, dizem que os 
ventos dos furacões aumentaram 50% nos últimos 
cinqüenta anos, mas a freqüência e duração dos fe-
nômenos se mantiveram sem maiores mudanças em 
todas as fossas oceânicas, afirma um artigo publicado 
pela revista Science. E cito a revista: “Esta tendência 
não é incoerente com recentes simulações de modelo 
climático que sugere que uma duplicação do dióxido 
de carbono (na atmosfera pode aumentar a freqüência 
dos furacões mais intensos”.

O Protocolo de Kyoto, Sr. Presidente, que foi assi-
nado em 1988, e ratificado pelo Brasil no ano de 2002, 
época em que ocupava a Vice-Presidência da República, 
pretende dar um ordenamento a esta questão. É nesse 
complexo contexto que devemos analisar, com prudência 
e coragem, o Protocolo que limita as chamadas emissões 
para a atmosfera dos gases a que se atribui a causalidade 
do “efeito estufa”. Prudência, para não tomar, de forma 
apressada, como dogmas hipóteses ainda não adequa-
damente comprovadas, mas muito plausíveis; coragem, 
para tomar certas medidas racionais e necessárias, ain-
da que aquelas hipóteses venham a se demonstrar mais 
frágeis do que sequer imaginamos hoje.

Há benefícios ambientais se, de fato, vierem a 
serem constatados que o aquecimento global tem li-
gação com as recentes calamidades climáticas, mes-
mo as que não causam tantas perdas humanas, além 
dos prejuízos materiais, como as secas, que provocam 
grande quebra de safra e de rebanhos, as inundações 
que atingiram países da Europa central no primeiro se-
mestre deste ano e os recentes incêndios florestais em 
Portugal, França e Estados Unidos. Há, também, uma 
aconselhável prudência na preocupação em conter os 
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excessos de uso de combustíveis fósseis e o desper-
dício de energia. Além do necessário enfrentamento 
dos interesses de grupos poderosos que desejam con-
tinuar a fundar seus ganhos na voracidade energética 
de nossa civilização.

Para o Brasil, país em desenvolvimento – e, por-
tanto, não obrigado, no âmbito do Protocolo, a reduzir 
emissões –, mas com necessidade de se desenvolver 
para solucionar seus problemas sociais, a dicotomia 
progresso versus proteção ambiental se apresenta de 
maneira um tanto diferenciada.

Se a diretriz de Kyoto não nos impõe limitações ao 
aumento do consumo de energia, a verdade é que não 
podemos tampouco nos despreocupar com a devastação 
de alguns de nossos ecossistemas, o que nos confere, 
inclusive, uma imagem muito negativa no exterior.

O que o Protocolo traz de maior benefício poten-
cial para o Brasil diz respeito precisamente à capaci-
dade de preservarmos nossos ambientes naturais e 
investir em projetos de reflorestamento para finalida-
des econômicas. Trata-se de uma das medidas criadas 
pelo Protocolo: o mercado de créditos de carbono, pelo 
qual os países desenvolvidos e signatários do acordo 
poderão adquirir de países com capacidade de utili-
zar amplas áreas para reflorestamento, a retenção em 
biomassa equivalente à redução das emissões que lhe 
for impossível executar. 

O Brasil, por sua localização geográfica, sua 
enorme diversidade – talvez a maior do mundo – e 
pela capacidade e qualificação técnica do seu agrone-
gócio, é o país que mais terá a lucrar nesse mercado 
de créditos de carbono. A capacidade de geração de 
energia renovável no Brasil com os biocombustíveis 
e o uso da biomassa na siderurgia tem um potencial 
que, para ser desenvolvido, poderá usar os créditos 
de carbono do Protocolo de Kyoto, transformando uma 
vantagem comparativa em uma vantagem competiti-
va num mundo em que, cada vez mais, a redução de 
emissões tem um valor monetário. 

É preciso que o Governo Federal encare o pro-
blema sob essa ótica para promover o nosso desen-
volvimento, gerar empregos e aumentar a renda, me-
lhorar a qualidade de vida do nosso povo. Para isso, 
dois vetores podem ser utilizados imediatamente: em 
primeiro lugar, como já mencionei, o biocombustível, 
por meio da utilização do etanol, principalmente nesses 
tempos de alta do preço de petróleo no mercado inter-
nacional; e o uso – também a isso já me referi – dos 
créditos de carbono do Protocolo de Kyoto, que pode 
e deve auxiliar o aproveitamento do carvão vegetal 
renovável na siderurgia, diminuindo, assim, a pressão 
sobre as florestas nativas e evitando a importação de 
coque ou carvão vegetal.

A não-adesão dos Estados Unidos ao acordo é 
uma questão séria, vez que aquele país é o maior po-
luidor da atmosfera, com gases causadores do “efeito 
estufa” num percentual acima de 36%.

Com a recente adesão da Rússia, já se atingiu o 
percentual para a validação do Protocolo, isto é, atingi-
mos o percentual de 55% dos emissores de dióxido de 
carbono e 55 países já o aderiram, conforme acordado 
no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
em Mudança Global do Clima. 

A convergência entre os interesses das grandes 
empresas de energia e os objetivos estratégicos do 
estado norte-americano pode constituir grave equí-
voco e implicará, é certo, que a redução da poluição 
atmosférica será menor do que o potencial, mas isso 
não impedirá a obtenção de resultados ambientais re-
lativos e de resultados econômicos positivos. 

O mesmo tipo de controvérsia envolveu a ques-
tão do adelgaçamento da camada de ozônio, que se 
supõe, sem certeza absoluta, proteger a vida na Terra 
do excesso de radiação cósmica e solar. A regulação 
do uso das substâncias causadoras desse efeito, como 
propelentes de produtos de limpeza e toucador, além 
de inseticidas, e também os gases de resfriamento uti-
lizados em geladeiras e aparelhos de ar condicionado, 
a que os próprios Estados Unidos aderiram, já produ-
ziu, ao que parece, uma efetiva redução do processo 
de perda do ozônio estratosférico.

Acontece que, na condição de superpotência glo-
bal, os Estados Unidos ignoraram quaisquer acordos 
ou pressões, sobretudo aqueles os que têm origem 
nos países periféricos ao poder internacional.

O Estado brasileiro, Sr. Presidente, tem em sua es-
trutura instituições altamente capacitadas e voltadas ao 
atendimento de determinadas questões que impactam 
de forma direta na vida das pessoas e no crescimento 
econômico do país. Destaca-se, entre elas, o CPTEC 
– Centro de Previsão do Tempo e Pesquisas Climáticas, 
uma organização de renome internacional, conforme 
reconhecido pela insuspeita revista Science, em sua 
edição de 16 de setembro, que tive a oportunidade, 
como Vice-Presidente da República, tive oportunidade 
de nele participar de evento e constatar a magnitude e 
seriedade dos trabalhos ali desenvolvidos de previsão na 
mudança do clima, que vem subsidiando o planejamen-
to de políticas públicas de longo prazo e alavancando o 
nosso processo de crescimento econômico. 

Tudo isso, portanto, põe o Brasil, no âmbito inter-
nacional quanto à questão ambiental, numa posição 
privilegiada. Mas isso não quer dizer que não devamos 
continuar a nos preocupar com a contenção do avanço 
do desmatamento, com metas concretas, sobretudo 
na Região Amazônica – aliás, terra de V. Exª, região 
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onde V. Exª nasceu, Sr. Presidente –, e pela iniciati-
va de se adiantar como produtora para o mercado de 
créditos de carbono.

Efetivamente, os créditos decorrentes da imple-
mentação do Protocolo de Kyoto são fundamentais 
para o nosso País que, mormente após a ECO – 92, 
ocorrida no Rio de Janeiro, vem adotando posturas e 
implementando políticas públicas no sentido de colabo-
rar efetivamente para o controle do clima e na defesa 
da biodiversidade do planeta. 

Desejo, pois, insistir na necessidade de o Governo 
Federal ser mais diligente junto às instituições que tratam 
do assunto e adotar também, no campo interno, medidas 
que contenham o avanço do desmatamento, por intermé-
dio de metas concretas, ensejando, assim, condições de 
credenciar o País no mercado de crédito de carbono.

Isto exige, igualmente, que o Brasil tenha maior 
presença no sentido de assumir as suas responsabilida-
des no combate à mudança do clima, valendo-se de sua 
biodiversidade para assegurar que o regime internacional 
sirva à promoção de nosso desenvolvimento social.

Ao finalizar, Sr. Presidente, considero importante 
que a utilização dos créditos de carbono decorrentes 
do Protocolo de Kyoto, fundamentais para o nosso 
País, sejam utilizados para o controle do clima no 
planeta e na defesa de nossa rica biodiversidade, 
contribuindo para melhorar a condição de vida do 
nosso povo.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiá-

vel, nos termos do § 2º do art. 158 do Regimento Interno, 
ao Senador Aelton Freitas, por até cinco minutos.

O SR. AELTON FREITAS (Bloco/PL – MG. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Tião Viana, Srªs e Srs. Senadores, 
quero aproveitar este momento e agradecer ao meu con-
terrâneo Ivan Délio, grande terapeuta uberabense, que 
se faz presente aqui na nossa tribuna de honra.

Já se vão quase dois anos, Sr. Presidente, da 
aprovação da reforma tributária nesta Casa e, mes-
mo assim, pontos fundamentais que aprovamos aqui 
continuam paralisados na Câmara dos Deputados por 
falta de consenso entre o Executivo Federal, os gover-
nadores e a bancada de Parlamentares.

Trata-se, de fato, de uma proposta que, obriga-
toriamente, levanta o debate de questões polêmicas, 
mas é inadmissível que não se encontre uma solução 
para aprovar, pelo menos, aspectos urgentes que cons-
tavam do projeto aprovado aqui nesta Casa.

Refiro-me especialmente ao aumento da alíquota 
do Fundo de Participação dos Municípios em 1%, ou 
seja, de 22,5% para 23,5%, uma medida que já deve-
ria estar vigorando há muito tempo – e tivemos aqui 
a visita da maioria dos Prefeitos de todo o País para 
falar sobre essa questão –, tendo em vista o alto grau 
de dependência que os nossos Municípios têm em 
relação a esse recurso. 

Todas as partes envolvidas na reforma tributária 
precisam construir rapidamente um entendimento que 
permita consolidar esse acréscimo de 1% do FPM, 
sob pena de se agravar para níveis inéditos a penúria 
financeira em que se encontra grande parte das ad-
ministrações municipais no Brasil.

Como se não bastasse a não-concretização do 
aumento de 1% no FPM, os atuais repasses caíram pela 
metade no último mês de setembro, se comparado com 
os montantes repassados no último mês de agosto.

De norte a sul, de leste a oeste, não faltam exem-
plos concretos de Municípios que, sobrevivendo na 
dependência do FPM, enfrentam graves problemas na 
prestação e manutenção de serviços essenciais.

Nesse aspecto, a situação que impera no meu 
Estado, Minas Gerais, serve de parâmetro para medir 
o alcance potencial da crise. Segundo informação da 
Associação Mineira de Municípios – AMM, em 550 
dos 853 Municípios de Minas Gerais, as prefeituras já 
anunciam que não terão condições de bancar com o 
13º salário do funcionalismo.

Reportagem do jornal Hoje em Dia, de Belo Ho-
rizonte, no último fim de semana, relata que em Mu-
nicípios como Matias Cardoso e Manga, no norte de 
Minas, Bom Jesus do Amparo, na região central, Vir-
gem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, e Inhapim, no 
Vale do Rio Doce, serviços essenciais prestados pelas 
Prefeituras já estão sendo comprometidos.

Falar em novos investimentos, Sr. Presidente, 
mesmo em saúde e educação, é algo praticamente 
proibido para os prefeitos, que se vêm obrigados a 
adotar medidas de racionamento de água, de energia 
elétrica e até de combustível.

A grande verdade é que os nossos Municípios 
não recebem compensações financeiras adequadas 
pelo custeio de uma série de serviços que realizam 
e que são de competência exclusiva da União e do 
Estado. Atualmente, Srªs e Srs. Senadores, o FPM é 
composto em 74% por recursos do Imposto de Ren-
da e em 26% por recursos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, o IPI. Agora, com um anunciado rea-
juste da tabela do Imposto de Renda, a arrecadação 
cairá e, conseqüentemente, o valor dos repasses para 
esses Municípios também.
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Por tudo isso, Sr. Presidente, Senador Tião Via-
na, precisamos buscar alternativas legais para que 
os nossos Municípios possam ter condições mínimas 
de efetuarem investimentos, pois nossa atuação par-
lamentar só faz sentido se conseguirmos fazer efeitos 
concretos chegarem, ainda que indiretamente, à nos-
sa população.

Logo, acredito ser este o momento oportuno para 
defender junto à Casa a aprovação de um projeto de 
lei de minha autoria, que se encontra na Comissão 
de Assuntos Econômicos, para ser relatado pelo no-
bre Senador Garibaldi Alves Filho. Trata-se do PLS nº 
368, de 2003, que concede a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI para veículos e equipa-
mentos utilizados pelas administrações municipais na 
prestação de serviços públicos à população.

O benefício seria válido apenas para produto de 
fabricação nacional, com fins essenciais, com destaque 
para ambulâncias, caminhões-pipa, tratores, veículos 
coletores de lixo, veículos destinados ao transporte 
escolar, veículos e equipamentos usados para reparar 
vias públicas e rodovias.

Sr. Presidente, Senador Tião Viana, Srªs e Srs. 
Senadores, diante da situação financeira aflitiva vivida 
pelas prefeituras, tenho certeza de que qualquer medi-
da que proporcione redução de custos ou aumento de 
receitas se torna extremamente necessária.

Ao encerrar este pronunciamento, renovo um apelo 
aos nobres pares da Câmara dos Deputados para que 
votem o aumento de 1% no FPM. Por outro lado, reforço 
a minha disposição em trabalhar aqui no Senado Federal 
pela aprovação do PLS nº 368, de 2003. Acredito que 
essas duas medidas, combinadas, podem devolver às 
nossas prefeituras a prerrogativa e as condições neces-
sárias para que possam, pelo menos, honrar seus com-
promissos e também, quem sabe, melhorar a qualidade 
dos serviços prestados a toda nossa população.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição 
que passo a ler.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 55, DE 2005

Acrescenta alínea c ao inciso LXXVI 
do art. 5º da Constituição Federal, para 
estabelecer, em benefício dos comprova-
damente pobres, a gratuidade do registro 
da escritura pública do imóvel destinado à 
residência da família.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º O art. 5º, inciso LXXVI, da Constituição 
Federal, passa a vigorar acrescido da seguinte alí-
nea c:

“Art. 5º ...................................................
 ..............................................................  
LXX VI –  ...............................................  
c) o registro da escritura pública do imó-

vel destinado à residência da família, quando 
único (NR)”

Art. 2º Esta emenda à Constituição entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

Entre as principais demandas da nossa sociedade, 
destaca-se, indiscutivelmente, a moradia – digna e regu-
lar –, por se tratar de benefício a que enorme extrato da 
população não possui acesso. Com efeito, apenas para 
fornecer uma idéia da dimensão desse problema, vale 
mencionar que o déficit habitacional brasileiro, em 2001, 
foi avaliado em 6.656.526 unidades (com incidência no-
tadamente urbana, o que abrange 81,3% da deficiência 
total), conforme divulgado pela Fundação João Pinheiro, 
de Minas Gerais (www.polis.org.br). O Nordeste, com ne-
cessidades estimadas em 2.631.790 residências (39,5% 
da demanda nacional), lidera o ranking da carência 
habitacional do País. Somado esse déficit ao da região 
Sudeste, o percentual sobe para 75,8% do total.

Vale ressaltar que a maior parcela da estimativa é 
composta pela coabitação familiar, fixada em 56,1%.

Apontam-se, normalmente, como causas desse 
déficit, a exclusão de grande parcela da população dos 
segmentos mais produtivos da economia; a excessiva 
concentração de renda; o padrão da estrutura urbana, 
marcado pela coexistência de áreas densamente povo-
adas e áreas subocupadas; a condução, até passado 
recente, da política de habitação social de forma cen-
tralizada no nível federal, restrita, quase que exclusiva-
mente, à produção de conjuntos habitacionais; a crise 
fiscal do Estado brasileiro e do Sistema Financeiro de 
Habitação, que reduziram, drasticamente, a capaci-
dade de investimentos em habitação, saneamento e 
infra-estrutura urbana; a condução inadequada de uma 
política de crédito habitacional, marcada pela conces-
são indiscriminada de subsídios.

Importante aspecto do déficit habitacional, no 
entanto, não tem sido contabilizado entre as suas ra-
zões: cuida-se do elevado custo do registro imobiliário 
no Brasil. Realmente, se levarmos em conta esse ônus 
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– invariavelmente imposto ao adquirente de imóvel –, 
e o relacionarmos ao dado segundo o qual aproxima-
damente 4.500.000 famílias possuem renda mensal 
inferior a três salários mínimos, chegaremos à conclu-
são de que um dos mais sérios obstáculos à transação 
de imóveis – e portanto ao acesso à moradia – reside, 
precisamente, na onerosidade do registro dominial, por-
quanto, não raro, deixam os vendedores de realizar o 
negócio por não terem, os compradores, condições de 
promover a transação da escritura pública de compra 
e venda no competente tabelionato.

Esse mesmo custo escriturário apresenta, ainda, 
conseqüências nefastas outras, não vinculadas ao déficit 
habitacional. Realmente, como o valor do registro impli-
ca, em última instância, o não-registro da propriedade 
do imóvel, ficam impossibilitados os compradores, por 
exemplo, de obter financiamento bancário. Com efeito, 

a ninguém é dado desconhecer que os bancos não libe-
ram empréstimos, linhas de crédito ou financiamentos 
se não receberem, em contrapartida, garantia idônea 
– que, no caso de aquisição de imóveis, consiste no 
respectivo título aquisitivo. Noutra ponta, a ausência de 
registro importa percalços diversos de ordem sucessória, 
caso o proprietário faleça sem haver transcrito o título de 
compra e venda no cartório do registro de imóveis.

Temos, pois, a certeza de que a aprovação desta 
proposta de emenda à Constituição, destinada a be-
neficiar apenas os “comprovadamente pobres” – cuja 
definição far-se-á via lei ordinária –, muito contribuirá 
para a efetivação do direito à moradia, porquanto ficarão 
desobrigados de arcar com o pesado ônus do registro 
do imóvel destinado à residência da família.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2005. – Se-
nador José Maranhão.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

....................................................................................  
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distin-

ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................  

LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente 
pobres, na forma da lei:

a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições específicas constan-
tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e despachada à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa 
por 15 minutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte pronunciamento. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Tião Viana, Senadoras e 
Senadores na Casa, brasileiras e brasileiros presentes 
e que nos assistem pelo sistema de comunicação, as 
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revistas brasileiras, ao longo dos anos, têm desperta-
do grande atração.

Senador Alvaro Dias, a nossa geração foi canta-
da pela revista O Cruzeiro, dos Diários Associados. 
Quando a líamos, na nossa adolescência – naquele 
tempo era melhor, pois o Brasil piorou com o PT –, ha-
via miss na capa, Marta Rocha, mulheres. Agora só 
vemos bandidos, por causa desse mensalão.

Senador vitalício Carreiro, V. Exª também lia O 
Cruzeiro. Eu ia direto à seção “O Amigo da Onça”, 
criada por Péricles. Interessante! Em todas as revistas, 
temos uma preferência.

Senador Tião Viana, lamento. As revistas são 
boas: Época, IstoÉ, Veja. Como, no passado, eu bus-
cava “O Amigo da Onça”, em O Cruzeiro, agora é in-
teressante e merecedora de louvor uma coluna cha-
mada “Sobe e Desce”. Traz análises de bom senso. 
Creio que sintetiza.

Ô Lula, ela fala de tudo o que houve sobre essa 
desgraceira que está aí e, inclusive, traz um artigo 
meio violento contra o seu irmão, mas não vou entrar 
em questões de família. 

Senador Alvaro Dias, onde V. Exª estava em 1958? 
Eu era interno do Colégio Marista cearense. Senador 
Mozarildo Cavalcanti, onde andava V. Exª em 1958? 

Foi o ano da Copa do Mundo na Suécia. Feola era 
o técnico. Cresceu em nossa geração um paradigma, 
Senador Mozarildo Cavalcanti: Vavá. Gol, Vavá! Vavá 
salvava, era uma emoção! Todo mundo queria ser 
Vavá. Só não gostei porque o irmão de Lula é Vavá. 
Aqui, Vavá está acabando com o Governo. Faz gol de 
mão, de mão ligeira, de offside, de falta de ética. Mas 
vamos esquecer a família. Lamento. 

Que vergonha, ó Lula! Nem eu nem ninguém 
vai pedir o impeachment. Já houve renúncias. Acho 
que o fato de Lula não ter diploma universitário é ra-
zoável – quantos não o têm! –, não tem nada demais. 
Mas este aqui foi o pior diploma, Senador Mozarildo: 
a educação desce.

Senador Tião Viana, puro, jovem, sempre lhe 
adverti!

O País tem tido ultimamente Ministros extraor-
dinários. Não sou dos tucanos, não, mas esse Paulo 
Renato foi um extraordinário Ministro da Educação. O 
Professor Cristovam Buarque era PT, eu não fui, votei 
no PT, porque o cão atentou. Existe cão. Deve ter sido 
esse cão a causa de eu ter votado no PT.

O Professor Cristovam Buarque, em quem todo 
mundo acreditava, um homem de convicção – e um 
homem com convicção, diz Napoleão Bonaparte, vale 
por cem, por mil –, tem a convicção de que a educa-
ção é a salvação. Essa é a tese dele. E foi demitido 
por telefone.

Ó Senador Mozarildo, na certa o Palácio está-lhe 
nomeando Ministro da Amazônia, para salvá-la. Esse 
negócio de telefone, o Cristovam foi atender e foi de-
mitido, lá no exterior.

Aí nomearam um Ministro que tinha sido derrota-
do nas eleições – tinham mania de colocar derrotados 
nos Ministérios. Havia 15 ou 16 Ministérios, e o Collor 
baixou para 12. Depois, voltou para 16 o número de 
Ministérios, e, de chofre, o Lulinha Paz e Amor aumen-
tou para 38 Ministérios, para empregar os derrotados. 
Buscou esse Tarso Genro. Perder eleições, eu já perdi, 
Rui Barbosa perdeu até mais. O que não se pode é 
perder a vergonha e a dignidade. Ele estabeleceu esse 
critério, e o Ministro estava mais ou menos.

A turma diz que Deus é brasileiro, porque aqui 
não existe terremoto, maremoto, vulcão. Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, na Amazônia tem o quê? Não te-
mos essas confusões todas, mas temos o PT. Então, 
ficamos meio desconfiados se este Deus é realmente 
brasileiro.

Então, ele coloca lá o Tarso Genro como Ministro 
da Educação. Aí, tira o homem, com todo o respeito 
– nós nunca falamos dele, ele foi Prefeito, não é? –, 
para ser Presidente de um Partido no qual ele foi des-
moralizado. E já estão elegendo outro Presidente.

Senadora Heloísa Helena, atentai bem, entrai e 
sentai. Olha aí o diploma! Educação: o Piauí desce.

E escolheram outro Ministro da Educação. Che-
guei agora do Piauí, e lá ninguém sabe o nome dele. 
Ninguém no Piauí sabe o nome desse Ministro da 
Educação novo.

Senador Alvaro Dias, V. Exª é do Paraná, onde há 
aquela instituição libertária, da qual até nós fazemos 
parte, a Boca Maldita. Veja se alguém da Boca Maldita 
do Paraná conhece o nome do Ministro da Educação. 
Eu não sei. V. Exª sabe, Senador Mozarildo? O Paim, 
que é do PT, não sabe! O pai dos trabalhadores não 
sabe! Ninguém sabe.

Está aqui, Senadora Heloísa Helena, atentai 
bem: desce a educação no Brasil. É o quadro mais 
importante da revista: “Pela primeira vez em dez anos, 
diminui o número de estudantes no Brasil”. Isso ocor-
reu em dez anos!

Senador Eduardo Siqueira Campos, que tem um 
projeto para educação, saiba que aquilo foi apenas um 
sonho. A educação desce no Brasil. Brasileiras e bra-
sileiros, acreditei no estudo e no trabalho.

Vem entrando o homem da educação, da con-
vicção, da esperança. Eu o elogiei, e foi bom porque 
estava ausente. Procure, então, verificar nos Anais, 
Senador.
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Senador, olhe esse diploma mais vergonhoso. Di-
zem que o Jânio Quadros tomou um uísque e renunciou. 
Ah, se o Lula tomasse a branquinha e renunciasse!

Aonde vamos chegar sem educação? Professor 
Cristovam Buarque, Deus quis que V. Exª adentrasse 
aqui. Vou citar uma pessoa que empata com V. Exª. V. 
Exª me deu, outro dia, um livro, mas de outro autor e 
sobre Napoleão Bonaparte. Eu queria um livro sobre o 
que V. Exª pensa mesmo. Mas um dos livros que mais 
me impressionaram foi de Albert Einstein, intelectual 
como V. Exª, chamado Escritos da Maturidade, que 
tem uma parte sobre educação.

Então, vi que ninguém, ninguém mesmo podia 
falar. Só Cristovam Buarque se atreve a discutir com 
Albert Einstein!

Senadora Heloísa Helena, gostei tanto dessas 
duas páginas sobre educação – uma síntese de Albert 
Einstein –, que mandei para todos os professores e 
diretores do Piauí.

Mas resumo – porque não posso citar todas as 
palavras – o que pensa Albert Einstein. Lula, sei que 
não vai chegar aí, mas pelo menos leia essa “paginazi-
nha”, as duas folhas do livro Escritos da Maturidade, 
para que recupere esses seus 50 anos nas trevas da 
ignorância numa luz do saber. São apenas duas pá-
ginas, Heloísa Helena, é bem sintético. Ele diz assim: 
“Educação é aquilo que fica depois de você esquecer 
tudo que aprendeu nas escolas”. É assim que ele vai 
refletir. É ter disciplina, é pensar, é raciocinar, é saber 
diferençar o bem do mal, é saber estudar, é saber pes-
quisar. Isso é o que fica, não aquela parte decoreba.

E vai mais adiante, Professor Cristovam. Ó Luli-
nha Paz e Amor, tem também de saber, porque, sem 
sabedoria, acaba tudo. Essa foi a orientação que Deus 
deu ao privilegiado Salomão.

Então, Professor Cristovam, ele vai mais adiante: 
“A escola é esse templo do saber – não é uma igreja, 
não é uma mesquita – e o único instrumento pelo qual 
poderemos pinçar todos os conhecimentos adquiri-
dos na história da humanidade e dar de bandeja às 
nossas crianças e à nossa juventude”. Isso é o mais 
importante, e aí está a falácia. Professor Cristovam, V. 
Exª terá insônia hoje. Com a presença de V. Exª, com 
o Partido que V. Exª sonhou no Governo e pelo qual V. 
Exª passou no Ministério, V. Exª jamais imaginou este 
título: desce a educação.

Eu vinha advertindo aqui desde o começo, como 
um dos primeiros que viam isso.

Senadora Heloísa Helena, confesso as minhas 
crenças: acredito em Deus, acredito no amor – o amor 
constrói –, acredito no estudo e no trabalho. Então, 
Professor Cristovam, quando vejo esta falácia “desce 
a educação no nosso País”, o que entendo é que, nes-

se mundão, que está pequeno pela globalização, pelo 
avião, pela Internet, pela comunicação, os países edu-
cados são mais saudáveis, são mais ricos e são mais 
felizes. E os países mal-educados, que observamos 
no mapa do mundo – hoje está fácil de ver; os nossos 
netos sabem melhor do que nós acessar a Internet –, 
são países pobres. Os mal-educados são pobres, são 
doentes e infelizes.

Lula, sei que Vossa Excelência chegou à Pre-
sidência, mas isso é um título. Título maior havia em 
Roma, Professor Cristovam: César! Ser Presidente é 
como ser César. Aprendi que Calígula foi César, Nero 
foi César. Ser Presidente não é mérito; o mérito é ser 
bom Presidente, educar o nosso País.

Que esperança poderemos ter, Senadora He-
loísa Helena? A Senadora Heloísa Helena contou a 
historiazinha dela aqui: a mãe, o quarto, os ricos, os 
fundos. Se essa moça, essa guerreira não tivesse bus-
cado as bênçãos do estudo e do saber, ela estaria em 
uma cozinha de um branco usineiro de Alagoas. Foram 
os estudos que fizeram Heloísa Helena nos encantar 
nesta Casa. Quando quiseram queimá-la em uma in-
quisição, lutei para defendê-la. Foram os estudos que 
fizeram com que ela estivesse aqui, como Senadora; 
foram eles que fizeram com que ela criasse o Partido 
Socialismo e Liberdade: os estudos! E esse estudo 
está sendo negado às próximas Heloísas Helenas, 
aos próximos guerreiros.

Esta é a página mais negra de todas as malandra-
gens, de todas as traquinagens, de todas as roubalheiras, 
de todas as sem-vergonhices da história do País.

Jânio Quadros – não conheço os propósitos dele 
– tomou um uísque e renunciou. Sabe que vou lhe man-
dar uma cachacinha lá do Piauí, uma Mangueira, para 
ver se Vossa Excelência toma hoje e renuncia? A fim 
de nascer a educação. Vossa Excelência, que está aí, 
deve saber que todas as universidades estão paradas, 
paralisadas; e Vossa Excelência, irresponsavelmente, 
nomeia um Ministro mal-educado, um insignificante, 
que ninguém conhece, que não atende as professoras 
e os professores em greve.

Ô, Presidente Tião Viana, um minuto!
Professor Cristovam, sou viajado – não tanto 

quanto o Lula. Não tanto! Porém, talvez o discerni-
mento me persiga. Senadora Heloísa Heloisa, eu era 
Prefeitinho de Parnaíba. Havia uma multinacional e, de 
repente, eu estava na Alemanha, em Darmstadt, na 
Merck – de medicamento. Era meu intérprete um Pro-
fessor chamado Basedow, Diretor Químico da Merck, 
a maior potência em medicamentos. Ele era o manual 
da Merck. É interessante! Ele já tinha vivido aqui, nas 
Américas, representando o laboratório. 

(Interrupção do som.)

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL262     



34680 Terça-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Meio minuto, 
Presidente Tião! V. Exª é Professor. Em homenagem 
aos seus professores, que estão morrendo de fome, 
que estão em greve. V. Exª tem de ser solidário. 

Professor Cristovam, de repente eu estava lá, 
com o Professor Basedow – Senadora Heloísa Hele-
na, nunca passei tão bem, porque a Merck era forte. 
Quando eu via, parava o trânsito: “Professor Basedow”. 
Chegava a um restaurante: “Professor Basedow”. A me-
lhor mesa era a dele. No teatro, a mesma coisa. Parei, 
Professor Cristovam, e lhe disse: “Venha cá, Basedow, 
você não é Diretor de Química da Merck, multinacional 
poderosa?” Ele disse: “Sou. Mas, aqui, na Alemanha, 
o cargo mais honroso é o de professor. Há dez anos, 
fiz um concurso para Heidelberg, a maior universidade 
da Europa, e entrei na Merck por concurso, onde sou 
diretor, sou poderoso. Ela é rica. O título honroso, na 
Alemanha, é o de professor, mas, para eu usá-lo, tenho 
de ir toda semana dar uma aula de química”. 

Esses são os países civilizados, Professor Mo-
zarildo. 

E disse mais e nos mostrou. Senador Alvaro Dias, 
fiquei perplexo ao chegar em Heidelberg. A Alemanha 
é moderna. Depois de duas guerras, o país foi todo so-
erguido, com prédios dos mais modernos. E Heidelberg 
era antiga, havia castelos, a universidade era antiga. E 
ele disse: “Duas guerras mundiais. O mundo respeitou 
Heidelberg, porque Heidelberg ensinou o mundo. Eins-
tein estudou em Heidelberg”. Esse é o tratamento.

O mal-educado, nomeado pelo Lula, não rece-
be os professores que estão em greve. Ele tem de 
recebê-los!

Senador Tião, muito agradecido. Peço a Deus e 
à influência de V. Exª, como um professor universitário 
brilhante, que entrou na universidade pela porta estrei-
ta do concurso, que exija que o mal-educado Ministro 
receba os professores em greve, porque a educação 
está descendo. Assim, o Lula consegue é enterrar a 
educação no nosso País.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias, 
por até quinze minutos. A seguir, terá a palavra o Se-
nador Eduardo Siqueira Campos, por permuta com o 
Senador Garibaldi Alves Filho.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs Senadores, antes de abordarmos a 
“MP do Bem”, quero abordar a crise política, que tem, 
sobretudo, como sede, o Palácio do Planalto.

Quando o Presidente da República, que diz ter 
sido traído, faz uma reunião com os possíveis traidores 
e se solidariza com eles, conclamando-os a passar à 

ofensiva, já não estamos mais no campo do diálogo 
democrático. 

Quando um dos Deputados acusados, que sa-
cou dinheiro ilegal na boca do caixa do Banco Rural, 
declara diante de câmeras de TV que tudo isso não 
passa de uma disputa política e que o Governo age 
corretamente quando se solidariza com eles, alcança-
mos um nível de instrumentalização da luta política na 
validação do crime que ultrapassa os limites do campo 
do diálogo democrático.

Quando o Líder do PT na Câmara dos Deputados, 
interpretando as orientações do Presidente da Repú-
blica (e, talvez, cometendo um ato falho), declara que 
Lula conclamou a todos a comparar os dois Governos 
– como se tudo não passasse de uma disputa entre 
o atual Governo e o anterior, não do mais formidável 
esquema de corrupção de nossa história, que foi re-
velado por denúncias provenientes da própria Base 
Aliada – então, definitivamente, não é mais possível 
crer que o interlocutor seja confiável e, assim, não há 
mais esperança no diálogo democrático.

Quando o Ministro encarregado da articulação 
política acusa uma CPI – a única em que o Governo 
não tem maioria, a dos Bingos – de não se estar de-
dicando a apurar as denúncias e, sim, a destruir o PT, 
então, estamos diante de uma violação da autonomia 
do Poder Legislativo, de uma ação deliberada do Go-
verno para desacreditar as instituições e dificultar as 
apurações e, portanto, diante de um Governo que não 
se importa mais com a sua legitimidade e se transfor-
mou numa força particular de combate em prol dos in-
teresses de um grupo privado, não havendo, portanto, 
qualquer possibilidade de diálogo democrático.

Tudo isso aconteceu no Governo do Presidente 
Lula.

No encontro de sexta-feira com a Bancada pe-
tista no Palácio do Planalto, o irmão do Vavá prestou 
solidariedade aos colegas e assegurou que nenhum 
deles é “corrupto”. Ainda mais enfático na defesa dos 
petistas foi o Ministro da Fazenda Antonio Palocci. 
Para ele, os Deputados correm o risco de ser vítimas 
de erros do Partido.

Lula fez questão de cumprimentar todos os 55 
Deputados presentes ao encontro. Disse o Presidente 
que ninguém mais do que ele sofreu com ataques e 
críticas. “Vocês não são corruptos. Vocês cometeram 
erros, mas não de corrupção. Todos são construtores 
do partido. Eu mesmo já sofri acusações injustas”, 
disse o Presidente.

Ainda em relação aos companheiros Deputados, 
afirmou: “Eles são companheiros que não têm nenhu-
ma doença contagiosa.”
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“Dinheiro de caixa dois não é dinheiro bom, não 
deve ser usado. É preciso guardar o caixa dois só para 
os bandidos.” Quem o disse? O Ministro da Justiça, 
Márcio Thomaz Bastos, portanto, contrariando o Pre-
sidente da República.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, e há ne-
cessidade de comentários sobre essas pérolas? Creio 
que não. Por si sós as afirmações do Presidente da 
República, e mais do que elas, o seu gesto de solida-
riedade à corrupção, a sua postura de conivência rei-
terada, de cumplicidade permanente, condenam um 
Governo que se elegeu empalmando a bandeira da 
ética como seu principal trunfo para a vitória.

Não poderia haver decepção maior para o povo 
deste País, a qual se agiganta a cada passo na medida 
em que o Presidente não se emenda e imagina poder, 
mistificando, iludir a opinião pública de que estamos 
diante apenas de um grande barulho, proporcionado 
pelo acionar das baterias oposicionistas contra o Go-
verno Federal.

Enfim, só nos resta, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, desejar que as Comissões de Inquérito 
instaladas no Congresso Nacional possam alcançar 
sucesso absoluto, atingindo todos os objetivos pro-
pugnados com o relatório final. Que possam ser ques-
tionados, sob o ponto de vista de se iniciarem proce-
dimentos para a necessária responsabilização civil e 
criminal de todos, os maiores e os menores envolvidos 
na arquitetura e na operacionalização desse fantástico 
esquema, complexo e sofisticado, de corrupção que 
se engendrou no País, no Governo Lula.

Só nos resta, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, esperar que, ao final, além do indiciamento de 
pessoas, da apresentação de provas documentais, 
materiais, testemunhais, além de se elencarem os in-
dícios extremamente comprometedores, além de se 
selecionarem réus confessos, que se apresentaram 
diante da Nação estupefata e afirmaram que comete-
ram crimes, e já são vários, além disso tudo, possam as 
Comissões Parlamentares de Inquérito apresentar um 
balanço propositivo que signifique mudança de com-
portamento no País, sob o império de uma legislação 
mais rigorosa do ponto de vista criminal.

Desde já estamos estudando a possibilidade de 
apresentação de uma idéia que está no seu nascedou-
ro, que seria a instituição de uma espécie de agência 
ou de conselho externo bipartite, envolvendo repre-
sentações do setor público mas, sobretudo, do setor 
privado, por meio das entidades mais representativas 
– agência ou conselho de prevenção e combate à cor-
rupção no País. Já há exemplos em outros países e es-
tamos pesquisando para tentar encontrar um modelo de 
agência de combate à corrupção que possa significar, 

pelo seu esforço, pela sua competência e, sobretudo, 
legitimidade, o caminho para a redução dos índices 
alarmantes de corrupção sustentados no nosso País 
ao longo dos anos e retratados no ranking elaborado 
anualmente pela transparência internacional.

É evidente que essa é uma sugestão, uma idéia 
que nasce para ser discutida, aprimorada, a fim de 
que o instrumento que dela se originar possa signifi-
car uma ferramenta política de combate à corrupção 
à altura das expectativas do povo brasileiro, ao final 
desses lamentáveis episódios de corrupção que se 
transformaram no grande escândalo do Brasil, com 
alcance internacional.

Enfim, Sr. Presidente, é isso que espera o povo 
brasileiro. 

Imagino, até, que não é só a distorção do concei-
to de CPI que leva algumas pessoas a afirmarem que 
elas sempre terminam em pizza. Há razões quando a 
“operação abafa” é uma tentativa de representantes 
do poder oficial, mas imagino que parte daqueles que, 
reiteradamente, afirmam que a CPI termina em pizza o 
fazem apenas com o propósito de pressionar na dire-
ção exata do que desejam, ou seja, uma CPI compe-
tente, investigando com eficiência, revelando os males 
provocados pelos corruptos ao País e possibilitando a 
instauração dos processos judiciários, para a respon-
sabilização civil e criminal e o julgamento do Poder 
Judiciário. Enfim, imagino que seja essa a realidade, 
porque não subestimo a inteligência das pessoas. 

É óbvio que parcela da população, não tendo 
acesso a todas as informações, pode, sim, conscien-
temente, de boa fé, imaginar que aqui se trabalha para 
que a conclusão seja uma enorme pizza, mas certa-
mente as pessoas inteligentes deste País entendem 
que há aqui pessoas determinadas a contribuir para 
que o desfecho desse episódio seja, realmente, a pu-
nição exemplar não só de Parlamentares que haverão 
de ser cassados, mas de cidadãos do Poder Executivo 
e do setor privado que se envolveram em falcatruas, 
em desmandos, em corrupção, dilapidando o patri-
mônio público e comprometendo o futuro do País, em 
função de subtraírem os recursos fundamentais para 
investimentos essenciais no processo de desenvolvi-
mento econômico e social do nosso Brasil.

Antes de concluir, Sr. Presidente, agradecendo a 
condescendência de V. Exª ao me permitir mais alguns 
minutos, devo fazer referência ao assunto do dia, em 
debate na Câmara dos Deputados: a denominada MP 
do bem, que, por meio do conhecido contrabando oficial 
de penduricalhos instalado pelo Governo em medidas 
provisórias, acaba se constituindo também em “MP do 
Mal”, especialmente para um segmento importante do 
nosso povo. Um artigo incluído em surdina adia para 
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o ano seguinte o pagamento de causas judiciais de 
pequeno valor, hoje liquidadas em até 60 dias. 

O Ministro Palocci pediu para que a Base aliada 
não abra mão, já que isso significaria R$2 milhões. 
Portanto, um golpe na clandestinidade da medida 
provisória, um golpe nos bastidores da malandragem 
legislativa contra, exatamente, um segmento da socie-
dade que depende desses pequenos valores oriundos 
de causas judiciais, um direito adquirido. Mas, para um 
Governo insensível e desumano, que defende corrup-
tos, obviamente pouco importa o drama em que vivem 
pessoas desfavorecidas, mesmo que direitos adquiri-
dos sejam desrespeitados.

É evidente – e já abordei daqui – que não é por 
meio de medidas provisórias que se legisla em maté-
ria tributária dessa importância. A medida é chamada 
MP do Bem porque o Governo havia feito muito mal e, 
agora, faz algumas concessões para minimizar o mal 
praticado anteriormente, beneficiando especialmente o 
setor de exportação, o mercado imobiliário, Municípios, 
empresas de pequeno porte, informática e laticínios. A 
Oposição conseguiu melhorá-la, incluindo vinte itens 
na Câmara dos Deputados, inclusive a duplicação dos 
limites para enquadramento das empresas de micro e 
pequeno porte no Simples, significando aí uma renún-
cia estimada em R$1,7 bilhão.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Alvaro 
Dias, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Já vou 
concedê-lo, Senador Mão Santa.

Então, é evidente que não resta à Oposição ou-
tra alternativa, a não ser votar favoravelmente a essa 
medida provisória, apesar do golpe, apesar da malan-
dragem desse penduricalho incluído por intermédio de 
uma operação de contrabandistas.

Ora, Sr. Presidente, nosso receio é que o Governo 
queira exatamente que a Oposição se oponha para que 
essa medida provisória vá para os arquivos, sepultando 
uma boa idéia deteriorada pela maldade.

Sr. Presidente, se V. Exª permitir, quero conceder 
um aparte ao Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Agradecido ao 
grande Presidente, Senador Eduardo Siqueira Cam-
pos. Olha, a respeito desse negócio de bem ou mal, 
Shakespeare disse: “Não tem nem bem, nem mal; o 
que vale é a interpretação.”. E eu interpreto isso como 
a maior imoralidade acontecida em 181 anos de Sena-
do. Primeiro, a ignorância audaciosa é o retrato deste 
Governo. O número é 252, Senador Eduardo Siqueira 
Campos. A nossa Constituição tem 250 artigos. Então, é 
um atestado de que já existe mais medidas provisórias 
do que artigos na Constituição. Isso é uma ignorância. 
Ela nasceu para casos de urgência e relevância. Só 

essa Medida Provisória do embuste, da malandragem 
e do trambique é maior que a Constituição norte-ame-
ricana. Então, é uma salada, uma desmoralização.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Uma col-
cha de retalhos.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Nunca este Con-
gresso Nacional, este Senado Federal foi tão desmo-
ralizado. E o nosso Presidente, em quem estávamos 
confiando, disse que ia frear essas coisas. Não freou foi 
nada, está caindo é na ladeira, no abismo para aonde 
o PT está levando este País.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, vou concluir, fazendo um apelo aos nossos co-
legas de Oposição na Câmara dos Deputados: tendo 
em vista a relação custo-benefício do gesto, da atitude, 
é importante aprovar essa medida provisória.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Afinal, os 
Municípios foram parcialmente beneficiados, assim 
como alguns outros setores, como as empresas de 
pequeno porte, exatamente por meio da iniciativa opo-
sicionista na Câmara dos Deputados. Enfim, em que 
pese esta maldade de última hora, a melhor alternativa 
ainda é aprovar. Não pode ser a Oposição o pretex-
to para que o Governo, levando para o Arquivo essa 
medida provisória, dê curso ao seu arrependimento 
de ter oferecido desoneração fiscal em determinadas 
áreas, para, depois, ter voltado atrás, tentando recu-
perar aquilo que imagina ser um prejuízo, mas que, na 
verdade, trata-se de retirar um pouquinho...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ...o mal 
que já fez, aumentando impostos de forma exorbitan-
te no nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Siqueira Campos, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Vou pedir a V. Exª, Senador Os-
mar Dias... Aliás, Senador Alvaro Dias; desculpe-me. 
A admiração desta Presidência pelos dois irmãos que 
tão bem representam o Paraná, às vezes, faz-me con-
fundir a competência e o nome dos dois. Solicito a V. 
Exª, Senador Alvaro Dias, que assuma a Presidência 
para que eu possa fazer uso da palavra. 

O Sr. Eduardo Siqueira Campos, 4º Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias, Suplente de 
Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira 
Campos. 

S. Exª dispõe de até 15 minutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 

– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, Srªs e 
Srs. Senadores, meu nobres Pares, meus caros teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado 
em freqüência modulada e também em ondas curtas, 
que atingem a Amazônia Legal e, portanto, o meu que-
rido Estado do Tocantins, decorridos cincos dias do 
aniversário do Estado de Tocantins, gostaria de tecer 
algumas considerações, Senadora Heloísa Helena, 
sobre o porquê de um homem ter discordância profun-
da e para a qual não se consegue solução, quando se 
trata da administração pública estadual ou mesmo dos 
atos pelos quais todos nós somos responsáveis, ainda 
mais quando investidos em cargo público.

O Governador do meu Estado foi eleito em pleito, 
Senadora Heloísa Helena, em que vencemos o Go-
verno nas duas vagas para o Senado e nas oito vagas 
para Deputado Federal, em face das conquistas que 
conseguimos como grupo político que, efetivamente, 
criou o Estado, implantou a capital. Mas veja, Senadora 
Heloísa Helena, logo no início do mandato, surge uma 
denúncia em que o Governador do Estado, juntamente 
com sua esposa e seu cunhado, tinham se utilizado de 
uma suposta servidora que o povo brasileiro costuma 
chamar carinhosamente de babá, alguém que cuida 
dos seus filhos, que tinha sido nomeada e recebia salá-
rio pela Assembléia Legislativa, mas que efetivamente 
trabalhava na residência do Governador.

A servidora não sabia quanto ganhava. Ela ape-
nas assinava o cheque para a primeira dama, que ia 
ao banco e fazia toda a transação financeira. Como era 
um salário acima de R$1 mil e do qual ela só recebia 
R$400,00, o irmão da primeira-dama fazia o Imposto 
de Renda. 

Decorrido alguns anos, essa servidora, essa 
babá, essa pessoa que prestou seus serviços para a 
residência do Governador, que então era Presidente 
da Assembléia, resolveu tomar conhecimento dos seus 
direitos e descobriu que, ao longo de tantos anos, ti-
nha um salário de R$1,4 mil, dos quais ela só recebia 
R$400,00, que alguém havia feito para ela o Imposto 
de Renda e que tinha direito a restituições.

Tendo tomado conhecimento do caso, Senado-
ra Heloísa Helena, tive um encontro com o Governa-
dor. Ele foi processado. O Ministério Público levantou 
a questão e remeteu-a para a Procuradoria-Geral da 
República, que o denunciou perante o Superior Tribu-
nal de Justiça. Ele tinha uma escolha a fazer, porque, 

infelizmente, neste País, governadores ainda têm o 
direito de se esconder sob uma licença a ser dada ou 
não pela Assembléia Legislativa do Estado. Eu disse, 
pessoalmente, ao Governador: “Defenda a sua honra! 
Abra mão da cobertura da Assembléia Legislativa e vá 
ao STJ se defender!”.

Ele disse ser inocente. Ele disse que, efetiva-
mente, não havia retirado da servidora centavo al-
gum, mas, de qualquer forma, já era muito estranho 
que ela fosse servidora da Assembléia e que tivesse 
dito à imprensa brasileira que jamais pôs seus pés na 
Assembléia Legislativa do Estado, órgão do qual ele 
era Presidente.

Mas o Governador fez diferente: resolveu convocar 
a Assembléia, que, infelizmente, negou a licença para 
que o Governador fosse processado. Mas o processo 
não se extingue; o processo permanece. E, assim que 
seu mandato terminar – e para isso não falta muito –, 
o Governador terá de responder perante a Justiça so-
bre esse ato cometido.

O meu aconselhamento foi: “Governador, en-
frente a questão ainda no cargo! Coloque-se presente 
perante o STJ e prove sua inocência!”. O Governador 
julgou diferente. A Assembléia lhe deu a licença, e o 
processo está suspenso.

Hoje, Sr. Presidente, o Diário Oficial do Estado 
de Tocantins traz um fato que eu não diria inusitado, 
mas que é do conhecimento da opinião pública do meu 
Estado: o Governador, em um só ato, uma vez que está 
sendo investigado pelo Ministério Público, demite a 
sua esposa, que tinha o cargo de Secretária Executi-
va para Políticas Governamentais e Desenvolvimento 
Social; demite a sua tia, irmã de seu pai, do cargo de 
Secretária Estadual do Trabalho e Ação Social; demite 
do cargo de Secretário Extraordinário da Coordenação 
Institucional seu primo Paulo César Miranda, que, na 
verdade, funcionava como uma espécie de Secretá-
rio da Saúde, uma eminência parda da saúde; demite 
ainda o Sr. Valter Ferreira Pagani, Assessor Especial 
da Secretaria da Administração – era o responsável 
pela administração pública do Estado; demite Luís 
Antonio da Rocha Júnior, filho do Secretário-Chefe da 
Casa Civil, este irmão da mãe do Governador – ele 
não demite o pai, mas apenas o filho, Luís Antonio da 
Rocha Júnior, Assessor da Secretaria da Administra-
ção; demite Thaissa Miranda Ribeiro, Assistente da 
Secretaria da Administração. Todos são primos em 
primeiro grau, filhos das irmãs tanto do pai quanto da 
mãe do Governador.

Demite também Maria da Glória Carvalho Miran-
da Mendonça, sua irmã, do cargo de Assessora Espe-
cial, Chefe de Gabinete da sua esposa, que também 
foi exonerada do cargo de Secretária para Políticas 

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL266     



34684 Terça-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

Governamentais e Desenvolvimento Social. Demite 
Anadir Miranda Coelho, Assessora Especial, sua tia, 
que também assessorava a Secretária da Ação Social 
e do Trabalho.

Srªs e Srs. Senadores, o Governador demite, 
no dia de hoje, sete Secretários Extraordinários, em 
primeiro escalão, todos tios, primos, todos em primei-
ríssimo grau, porque está debaixo de investigação, 
mas deixa mais de quarenta parentes em primeiro 
grau ganhando DASs, que variam de DAS-5 a DAS-
12. Mas ainda ficam no Governo do Estado de Tocan-
tins o seu pai, como Secretário de Obras; o Sr. Luís 
Antonio da Rocha, Chefe da Casa Civil, irmão de sua 
mãe; o secretário particular Cesarino, que tem o ní-
vel de Secretário de Estado, de secretário particular 
do Governador.

O Governador deixa ainda D. Ana Rosa Fonse-
ca como diretora administrativa de um órgão. Ela tem 
sob sua responsabilidade, Senador Paulo Paim, uma 
espécie de órgão que denominamos “banco da gente”, 
“banco do povo”, que lá tem o nome de Pró-Divino, cuja 
missão é a de conceder pequenos empréstimos para 
feirantes, para aqueles que ainda estão na economia 
informal, para sapateiros, para aqueles que querem 
adquirir carrinhos de pipoca, para os querem aprimo-
rar salões de beleza. São atividades importantes, mas 
normalmente as pessoas que as exercem não têm 
acesso a financiamentos.

Mas, Senador Mozarildo Cavalcanti, veja o que 
fez a irmã do Governador, que ainda não foi demitida! 
Dona Ana Rosa Fonseca, como diretora administrativa 
de um programa chamado Pró-Divino, aluga um prédio 
para transferir o órgão, que está instalado atualmente, 
para outro local. E a imprensa do meu Estado resolve 
investigar quem é o proprietário do prédio, porque fo-
ram pagos adiantadamente R$315 mil de aluguel, um 
valor que é pelo menos três vezes o valor de merca-
do, por alguns tantos meses. E qual foi a descoberta 
que fez a imprensa? Que o prédio é de propriedade 
dela mesma!

Então, a irmã do Governador, que já tem um car-
go de DAS, ganhando altos salários, aluga um prédio 
de sua propriedade para instalar o órgão que está sob 
sua responsabilidade. Decorridos seis meses da as-
sinatura, com dispensa de licitação, o prédio não está 
pronto. E o que vem ela fazendo, já que o órgão não 
foi transferido para lá? Está usando o dinheiro público 
para completar a obra, para depois certamente subir 
o preço do aluguel e alugar para o Estado, que é go-
vernado pelo seu irmão.

Esta o Governador ainda não demitiu: chama-se 
Ana Rosa Fonseca. E fiquei pasmo, Srªs e Srs. Sena-
dores, de saber que o Governador permite que sua 

irmã alugue para um órgão que ela mesma dirige ad-
ministrativa e financeiramente um prédio, com dispen-
sa de licitação, e o órgão nunca mudou para lá. Mas 
por que o órgão não mudou para lá? Porque ela tem 
de terminar a obra e não poderia terminar a obra com 
os seus recursos próprios; ela tinha de ter o dinheiro 
público para completar a obra.

E aí o Governador, solidário, irmão, manda pagar 
o aluguel adiantado, R$315 mil. E o que mais existe 
em Palmas hoje é prédio para alugar, empresa sendo 
fechada, gente sendo demitida. A crise econômica toma 
conta deste País inteiro por falta de investimento.

Mas o Governador, que demitiu sete secretários 
extraordinários do primeiro escalão porque está sen-
do investigado pelo Ministério Público, deixa pessoas 
como Dona Ana Rosa Fonseca no Governo. Certamen-
te, tenho absoluta certeza de que o Ministério Público 
do meu Estado há de investigar como é que a diretora 
administrativa de um órgão pode alugar um prédio de 
sua propriedade! O prédio está alugado há seis meses 
e não está sendo utilizado, mas as obras precisavam 
de conclusão. E ela foi encontrar o amparo dos cofres 
públicos, do esforço e do suor da minha querida gente 
tocantinense para concluir a obra de forma vergonhosa. 
Esse contrato tem de ser cancelado, o dinheiro tem 
de ser devolvido, ela tem de ser demitida, e o Gover-
nador precisa tomar vergonha de não fazer isso com 
o dinheiro público do meu Estado, o Tocantins, que 
represento com tanta honra nesta Casa!

Mas não fica por aí, Senador Mozarildo Caval-
canti. O Governador fez pior, Senadora Heloísa Hele-
na: teve a coragem, em seu primeiro ano de mandato, 
de aparecer com uma mansão extraordinária. E a im-
prensa tem pedido ao Governador que mostre a sua 
declaração de Imposto de Renda para ver se há com-
patibilidade entre o tamanho da sua casa construída 
e os seus rendimentos.

Mas o que descobrimos, Senador Mozarildo Ca-
valcanti? Durante a construção da casa do Governador, 
existia uma placa de uma empresa. Fomos verificar e 
descobrimos que essa empresa foi criada sete dias após 
ele assumir o Governo. E os dois sócios que fundaram 
essa empresa uma semana após a posse do Gover-
nador eram sócios de sua cunhada em uma empresa 
em que as cotas foram transferidas. Ela deixa de fazer 
parte da sociedade, e eles fundam uma outra empresa. 
Portanto, o Governador do Estado do Tocantins tem a 
sua casa construída por uma empresa que foi criada 
uma semana após a sua posse, cujos sócios eram só-
cios de sua cunhada, esposa de seu irmão.

Dir-se-ia que o Governador não está impedido, 
como cidadão, de contratar uma empresa para cons-
truir a sua casa. Isso seria verdade se essa empresa 
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não tivesse, Senadora Heloísa Helena, em seu pri-
meiro ano de mandato, conseguido R$100 milhões 
em obras públicas. Ou seja, chegamos à seguinte 
constatação: uma empresa foi criada sete dias após 
o Governador tomar posse, ganhou contrato sem 
licitação e, entre outras coisas, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, é a responsável pela construção da resi-
dência oficial do Governador. Então, veja que estra-
nho, que curioso: a empresa tem contrato para cons-
truir a sede onde vão residir todos os governadores 
do Estado do Tocantins, a casa oficial. A obra está 
em andamento, contratos vêm sendo reajustados, e 
a empresa é essa criada uma semana após a posse 
do Governador – a mesma empresa que construiu a 
residência particular do Governador.

E aí fica difícil entender, Senador Mozarildo 
Cavalcanti, o que foi pago com o dinheiro de quem. 
O Governador não consegue demonstrar à opinião 
pública do meu Estado que teve recursos dos seus 
vencimentos para a construção de sua casa, mas, 
ao mesmo tempo em que sua casa era construída 
por uma empresa privada, essa empresa tem, entre 
cem milhões de contratos, um contrato muito peculiar, 
muito parecido, que dá até para confundir a opinião 
pública: a empresa responsável pela construção da 
residência oficial do Governador constrói também a 
residência particular do Governador do Estado do 
Tocantins.

Mas pára por aí? Não pára. A mesma empresa 
constrói a casa da irmã, constrói a casa do irmão. 
Então, três mansões foram erguidas num tempo re-
corde, enquanto a empresa detém contratos como a 
construção da residência oficial do Governador do 
Estado! 

Senador Mozarildo Cavalcanti, parece um exa-
gero, mas eu não iria ocupar o meu tempo todo. Sr. 
Presidente, tendo em vista que tenho direito a 15 mi-
nutos – já usei 10 minutos e teria direito a uma pror-
rogação de mais cinco minutos –, peço para, pelo 
menos, demonstrar um pouco ao Senado o motivo da 
minha indignação. 

Imagine, Senador Mozarildo Cavalcanti, que es-
ses dois rapazes são os empresários de maior su-
cesso no País, porque, no seu primeiro balanço, no 
primeiro ano, a empresa apresentou um lucro líquido 
de R$7 milhões – esse é o lucro líquido da empresa 
criada uma semana após a posse do Governador, cujos 
donos foram sócios da cunhada do Governador, que 
saiu do contrato, é lógico, para não causar maiores 
constrangimentos.

O Governador mandou um ato à Assembléia 
doando uma área de 54 mil metros quadrados, no 
coração de Palmas, para uma tal empresa, Socieda-

de de Ensino Serra do Carmo. Fomos investigar de 
quem é essa nova faculdade que vai ser implantada 
em Palmas. Senador Mão Santa, nós comemora-
mos cada entidade de ensino que chega a Palmas. 
Quando a Universidade Católica do Brasil fez o seu 
prédio na nossa capital, ficamos orgulhosos. O mes-
mo ocorreu com a Universidade Luterana, com a Fa-
culdade Objetivo. São todas faculdades nacionais. 
Mas, de repente, o Governador do Estado manda à 
Assembléia um ato doando uma área pública de 54 
mil metros quadrados, avaliada em R$3 milhões, para 
uma Sociedade de Ensino Serra do Carmo. Fomos 
à Junta Comercial saber quem eram os sócios. São 
os dois jovens sortudos que fundaram uma empresa 
que teve, no primeiro ano, um lucro de R$7 milhões 
e que acumulam mais de cem milhões de contratos 
com o Governo do Estado. Agora, fundam uma so-
ciedade de ensino chamada Serra do Carmo. Essa 
sociedade não tem nenhum aluno, nenhum professor; 
tem apenas uma funcionária que atende ao telefone, 
No entanto, já ganha uma área de 54 mil metros qua-
drados, e o Governador diz que isso é para incentivar 
o ensino de Terceiro Grau no Estado.

E aí, Senador Mão Santa, a população entra com 
ações populares, dizendo que não é possível que uma 
universidade sem um único professor, sem alunos, ga-
nhe uma área de 54 mil metros quadrados no coração 
de Palmas, e, quando se vai verificar, a universidade 
pertence aos mesmos irmãos que construíram gracio-
samente a casa onde S. Exª está morando.

Então, é a desmoralização total e completa de um 
cidadão que teve, durante tantos anos, esses Secretá-
rios todos. Agora, como sabe que está sob investigação, 
demitiu rapidamente esses parentes, mas deixou alguns 
importantes, os que mantêm os contratos: na Secretaria 
de Obras e outro como Chefe da Casa Civil. 

Imagine V. Exª, Senador Mão Santa, que foi go-
vernador de um Estado: o Chefe da Casa Civil, que 
é irmão da mãe do Governador, tem dois filhos. Um 
era seu chefe de gabinete, e o outro é proprietário de 
uma empresa chamada WTE, que presta serviços de 
informática para todos os órgãos do Governo do Es-
tado do Tocantins – todos os órgãos.

Fomos verificar quem estava prestando serviços 
de informática, cabeamento, fibra ótica. Encontramos 
lá uma empresa chamada WTE. Fomos à Junta Co-
mercial pesquisar. De quem é a empresa, Senador 
Mão Santa? É do filho do Secretário-Chefe da Casa 
Civil, irmão da mãe do Governador; portanto, primo 
em primeiro grau do Governador. Ele tinha um site 
da sua empresa, WTE Engenharia e Eletrônica, e a 
empresa anunciava de forma ostensiva: nossos clien-
tes, todas as Secretarias de Estado. Nem a garagem 
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central, onde são guardados os veículos públicos, 
foi perdoada. Dertins, Departamento de Estradas e 
Rodagem, Detran, Junta Comercial e nove Secreta-
rias de Estado, todos são clientes da WTE, que é de 
propriedade do primo do Governador. Não preciso 
dizer os valores dos contratos: pagamentos de R$1 
milhão, de R$300 mil, de R$400 mil. É outra empresa 
de grande sucesso.

Então, chego à conclusão de que o Governador 
dá muito pouco prejuízo ao Estado quando nomeia os 
seus parentes para ganhar R$5 mil, R$6 mil de salá-
rio, sem trabalhar, muitos deles. Isso até fica barato 
para o erário público. O caro são os contratos sem 
licitação que são entregues, áreas públicas que são 
doadas para os familiares do Governador do Estado 
do Tocantins.

Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui registrado 
o meu protesto. Peço, novamente, uma vez que a 
Constituição não é cumprida, e o Governador não faz 
a propaganda oficial primando pelo caráter da impes-
soalidade, sem símbolo, sem imagens. Em tudo, S. Exª 
coloca a sua imagem.

Por último, Senador Mozarildo Cavalcanti, faltando 
30 dias para o cumprimento do prazo que obriga todos 
nós a estarmos há um ano filiados a um partido polí-
tico, o Governador fez duas mil contratações nesses 
últimos 40 dias. E quem são os contratados? Quem o 
Governador contratou? Enfermeiros, médicos, agentes 
de saúde? Não, o Governador contratou ex-prefeitos, 
ex-primeiras-damas, ex-vereadores, ex-candidatos a 
vereador. Dois mil contratos publicados no Diário Ofi-
cial. Certamente – e não há outra explicação – todos 
tiveram que se filiar a um dos partidos que compõem a 
base do Governador para disputar ou servir como cabo 
eleitoral. Eles estão lotados na Secretaria de Governo. 
A Secretaria de Governo, meu caro Presidente Renan 
Calheiros, ocupa uma área onde não cabem mais de 
100 pessoas. No entanto, lá estão lotados mais de 
dois mil funcionários – líderes de bairro, presidentes 
de associação, ex-vereadores, ex-primeiras-damas, 
cabos eleitorais contratados para a campanha do Sr. 
Marcelo de Carvalho Miranda, que denominamos Sr. 
Carvalho Miranda.

É uma administração desmoralizada, que está 
sendo investigada. O Governador responde a várias 
ações populares. Espero que o Ministério Público e a 
Justiça do nosso País desvendem esses mistérios e 
façam com que ele devolva os recursos públicos uti-
lizados nessa malversação e nos atos de improbida-
de que vem cometendo contra os cofres públicos do 
meu Estado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Si-
queira Campos, o Sr. Álvaro Dias, Suplente 
de Secretário, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Siqueira 
Campos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Designo o nobre Senador Amir Lando Rela-
tor revisor do Projeto de Lei de Conversão nº 25, 
de 2005, oriundo da Medida Provisória nº 255, de 
2005, que prorroga o prazo para opção pelo regime 
de Imposto de Renda Retido na Fonte de Pessoa 
Física dos participantes de plano de benefícios; 
altera as Leis nºs 11.053, de 29 de dezembro de 
2004, e 9.311, de 24 de outubro de 1996; e dá ou-
tras providências.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 107/05

Brasília, 10 de outubro de 2005

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição 

do Senador José Jorge, pelo Senador Leonel Pavan, 
como membro titular, na vaga destinada ao Bloco 
Parlamentar da Minoria na Comissão Parlamentar de 
Inquérito dos Bingos.

Cordialmente, – Senador José Jorge, Líder do 
Bloco Parlamentar da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros). PMDB 
– AL) – Será feita a substituição solicitada.

Sobe a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Brasília, 5 de outubro de 2005

Exmo Sr. Presidente,
Temos a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia que, de acordo com o disposto no art. 65, do Re-
gimento Interno, a Bancada do Partido Liberal – PL, 
indica o Senador João Ribeiro para o cargo de Líder 
da Bancada.

Atenciosamente, – Senador Aelton Freitas – Se-
nador Magno Malta – Senador João Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Tenho a honra de conceder a palavra ao nobre 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

Com a palavra, V. Exª.
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O SR. MOZARILDO CALVANCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encontra-se 
na Ordem do Dia do Senado um projeto que tem o 
nome charmoso de Gestão das Florestas Públicas 
Brasileiras. Na verdade, trata-se de um projeto que 
vai permitir o aluguel das nossas florestas, ao mesmo 
tempo em que cria mais um órgão público, o Serviço 
Florestal Brasileiro, e também um Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal que vai arrecadar o dinhei-
ro desses aluguéis e a ele dar uma destinação que só 
Deus sabe qual vai ser.

Para aprofundar esses debates que venho fazen-
do desde o momento em que assumi a condição de 
relator do projeto na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, quero chamar a atenção desta Nação e 
dos Senadores no sentido de que esse projeto não é 
um projeto inocente, não é um projeto perfeito, sequer 
é um projeto bem elaborado. É um projeto que tem 
pelo menos duas inconstitucionalidades e é um pro-
jeto que, apesar de excluir as empresas estrangeiras, 
tem inúmeras brechas que permitem que a Amazônia 
seja internacionalizada ou explorada por estrangeiros 
de maneira enviesada – todos nós sabemos como as 
multinacionais agem aqui: fazendo associação com 
empresas nacionais e levando o que é nosso de ma-
neira tranqüila.

A propósito, para relembrar, rememorar mesmo, 
quero citar algumas frases de grandes estadistas in-
ternacionais sobre essa questão da Amazônia. 

Al Gore, ex-Vice-Presidente dos Estados Uni-
dos, em 1989, afirmou: “Ao contrário do que os bra-
sileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de 
todos nós”.

Mikhail Gorbachev, então ditador da extinta União 
Soviética, disse em 1992: “O Brasil deve delegar parte 
dos seus direitos sobre a Amazônia aos organismos 
internacionais competentes”.

François Mitterrand, então Presidente da França, 
também em 1989, disse: “O Brasil precisa aceitar uma 
soberania relativa sobre a Amazônia.

John Major, então Primeiro-Ministro da Inglater-
ra, afirmou em 1992: “As nações desenvolvidas devem 
estender o domínio da lei ao que é comum de todos 
no mundo. As campanhas ecologistas internacionais 
que visam à limitação das soberanias nacionais sobre 
a região amazônica estão deixando a fase propagan-
dística para dar início a uma fase operativa, que pode, 
definitivamente, ensejar intervenções militares diretas 
sobre a região”.

Warren Christopher, que em 1995 era Secretário 
de Defesa dos Estados Unidos, falou: “A liderança dos 

Estados Unidos exige que apoiemos a diplomacia com 
a ameaça da força”.

Magareth Tatcher, Primeira-Ministra da Inglaterra, 
em 1983: “Se os países subdesenvolvidos não conse-
guem pagar suas dívidas externas, que vendam suas 
riquezas, seus territórios e suas fábricas”.

Uma entidade chamada Congresso de Ecologis-
tas Alemães, em 1990, publicou uma matéria, dizendo: 
“A Amazônia deve ser intocável, pois constitui-se no 
banco de reservas florestais da Humanidade”.

Outra entidade, intitulada Grupo dos Cem, em 
1989, numa reunião na Cidade do México, afirmou: “Só 
a internacionalização pode salvar a Amazônia”.

O Conselho Mundial de Igrejas Cristãs, reunido 
em Genebra, em 1992, afirmou: “A Amazônia é um pa-
trimônio da humanidade. A posse dessa imensa área 
pelos países mencionados (Brasil, Venezuela, Colôm-
bia, Peru e Equador) é meramente circunstancial”.

Esse mesmo conselho, nessa mesma reunião 
de Genebra, disse: “É nosso dever garantir a preser-
vação do território da Amazônia e de seus habitantes 
aborígines para o desfrute pelas grandes civilizações 
européias, cujas áreas naturais sejam reduzidas a um 
limite crítico”.

Mais recentemente, o Sr. Pascal Lamy, que, àque-
la altura, era candidato a dirigente da Organização 
Mundial do Comércio e vinha da direção da União 
Européia afirmou o seguinte: “A Amazônia e as outras 
florestas tropicais do planeta deveriam ser considera-
das ‘bens públicos mundiais’ e submetidas à gestão 
coletiva – ou seja, gestão da comunidade internacio-
nal”. O Sr. Pascal Lamy é hoje dirigente da Organiza-
ção Mundial de Comércio.

Em 2000, o jornalista Carlos Chagas chamava a 
atenção para essas afirmações, mostrava claramente 
os riscos que corríamos ao não fazer para a Amazô-
nia um plano de desenvolvimento racional, inteligente. 
Essa história de desenvolvimento sustentável não faz 
sentido, pois desenvolvimento que não é sustentável 
não é desenvolvimento. “Sustentável” é um jargão para 
vender melhor esse esquema de propaganda que, no 
meu entender, é muito nociva para o País.

A revista IstoÉ Dinheiro, em junho de 2005, pu-
blicou matéria dizendo: “Amazônia: querem tomar essa 
riqueza. Por trás da histeria ecológica há interesses 
econômicos escusos”. A matéria discorre sobre todas 
as potencialidades da floresta amazônica e sobre o 
tamanho da nossa floresta, que é de cinco milhões de 
quilômetros quadrados. 

Trezentos e noventa milhões de reais é a verba 
orçamentária destinada à Amazônia pelo Governo até 
2007. Vejam bem: para 60% do território nacional o Go-
verno destina, apenas, R$390 milhões – é o que está 
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no Orçamento do Governo Federal para a Amazônia, 
onde está todo o nosso capital, o que temos de flores-
ta, de biodiversidade, de riquezas minerais.

Peço, Sr. Presidente, que essas matérias sejam trans-
critas como parte integrante do meu pronunciamento.

Esse projeto deve ser votado proximamente. 
Lamentavelmente, o Governo mandou esse projeto 
para a Câmara e depois para o Senado em regime 
de urgência constitucional. Significa dizer que não 
tivemos, em dias úteis, sequer trinta dias para exa-
miná-lo. Alega-se que, como não existe uma legisla-
ção que proteja a floresta amazônica, é melhor ter 
essa legislaçãozinha ruim que estamos aprovando 
do que não ter nenhuma. Isso é uma falácia, é mais 
uma mentira. O pior é que quem está sujeitando nos-
sas florestas a essa situação são brasileiros; é por 
pressão internacional, mas são brasileiros que estão 
fazendo isso. 

Pior: amanhã, nenhum de nós, Senadores e Sena-
doras, poderá dizer que não votou nesse projeto. Como 
já disse em outras oportunidades no debate desse pro-
jeto, só espero que amanhã não sejamos comparados 
àqueles macaquinhos da lenda japonesa em que um 
tem as duas mãos nos olhos, o outro tem as duas mãos 
nos ouvidos e o terceiro tem as duas mãos na boca. É 
como se estivéssemos dizendo que não conseguimos 
ouvir nada de mau sobre esse projeto, que não conse-
guimos ver nada de mau e que, portanto, não falamos 
nada de mau a respeito do projeto. 

O projeto não é bom. É ruim para o País, mui-
to ruim para Amazônia. Não se pode conceber que 
se aluguem florestas, que se conceda a exploração 
de florestas por até quarenta anos sem submeter 
isso ao exame – refiro-me às florestas que estão 
nas faixas de fronteira – ao Conselho de Defesa 
Nacional. Aliás, o que a Constituição exige, mas 
que os sucessivos governos não têm respeitado. 
Eles fazem reserva indígena, reserva ecológica, 
tudo em faixa de fronteira, sem ouvir o Conselho 
de Defesa Nacional. 

Da mesma forma, não pode o Senado se furtar 
a apreciar uma concessão dessa, concessão que 
pode conceder milhões de hectares a uma empresa 
para explorar as nossas florestas sem que nós, que 
representamos os Estados, sem que nós, que re-
presentamos o País, examinemos todos os detalhes 
dessa concessão. Não se pode admitir que meia dú-
zia de tecnocratas que eventualmente hoje estão no 
poder tenham o dom da verdade absoluta e queiram 
impor à Nação um projeto que é nocivo, um projeto 
que, como eu disse, tem inconstitucionalidades e tem 
essas imperfeições de deixar a coisa solta, comple-
tamente solta.

Aqui estou falando da Amazônia porque sou um 
homem da Amazônia, mas esse projeto permite a ex-
ploração de todas as florestas nacionais, do Brasil todo: 
do Pantanal, da Mata Atlântica, onde houver floresta. A 
Amazônia é onde há mais florestas; 80% das nossas 
florestas estão na Amazônia atualmente.

Portanto, precisamos efetivamente analisar 
esse projeto, discuti-lo e, se a maioria que acom-
panha o pensamento do Governo resolver apoiá-lo, 
vai aprová-lo sabendo dos riscos que esse projeto 
tem e o Senado Federal – principalmente – ficará 
na obrigação de assumir o ônus de ter aprovado 
um projeto dessa natureza. Este não é um projeto 
inocente, não é um projeto sobre o qual se possa 
dizer sequer que não fará mal nenhum ao País. Pelo 
contrário, ele fará, sim.

Na Amazônia, hoje, segundo dados dos próprios 
órgãos ligados ao meio ambiente, como Ibama e ou-
tros, o desmatamento já caiu e todas as atividades, 
como agropecuária e madeireiras, estão asfixiadas 
por causa de portarias e ações do Ibama, do Incra e 
da Funai. Além disso, agora vem esse projeto, ace-
nando como se fosse salvador da pátria. Na verdade, 
a partir daqui, nenhum brasileiro mais poderá comprar 
terras na Amazônia; a partir daqui, qualquer empresa 
brasileira terá de alugar terras na Amazônia se quiser 
investir naquela região.

Então, deixo este registro. Vou fazer este de-
bate aqui até o dia da votação desse projeto. Não 
quero agir como Pôncio Pilatos, lavando as mãos e 
dizendo que não tenho nada a ver com isso; quero 
registrar que não concordo, que existem erros e que 
o projeto será aprovado contra o meu voto, contra a 
minha posição. 

Não entendo por que não podemos fazer um 
acordo, remendar esse projeto, mandá-lo de volta para 
a Câmara dos Deputados por dez dias, como manda 
a Constituição Federal, porque ele está em regime de 
urgência constitucional, e, depois, votar um projeto 
que tenha o escopo de ajudar o nosso País e de efe-
tivamente fazer o bem para o nosso País, mantendo 
a nossa soberania, o nacionalismo e respeitando o 
nosso patrimônio lá, pois têm tantas pessoas – como 
eu li aqui – de olho nele.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Requeiro que esse material aqui lido seja cons-

tante do meu pronunciamento.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª. Em se-
guida, concederei a palavra ao Senador Tião Viana.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, eu gostaria 
de falar em nome da Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª está devidamente inscrito. 

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agradeço 
a V. Exª. Tenho um documento a ser entregue.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Intercalando com os oradores inscritos, tenho 
a honra de conceder a palavra ao Senador Tião Viana, 
por até 15 minutos, para fazer sua intervenção.

Farão uso da palavra após o Senador Tião Viana, 
consecutivamente, os Senadores Leonel Pavan, José 
Jorge, Cristovam Buarque e, pela ordem, o Senador 
Paulo Paim.

Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, caro Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. 
Senadores, trago ao plenário do Senado Federal uma 
reflexão sobre algo que se impõe como uma decisão 
que não pode ser postergada. Refiro-me exatamente à 
decisão do Brasil, que está nas mãos do Senado Fede-
ral, da ratificação ou não da Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco, matéria da maior importância que 
se afirma talvez, após a experiência do Protocolo de 
Kyoto, como a segunda matéria em importância nes-
te planeta, contando com a participação de todos os 
povos num compromisso futuro. Kyoto aborda temas 
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de qualidade de vida de modo geral: poluição, emer-
gência de doenças a partir do saneamento ambiental 
agredido e, agora, a Convenção-Quadro vinculada a 
uma situação de doenças já comprovadamente con-
seqüentes do uso indevido do cigarro.

Temos pelo menos oito tipos de câncer que afe-
tam a saúde do povo brasileiro. Pelo menos 90% das 
pessoas que têm câncer de pulmão em nosso País o 
adquiriram pelo uso do tabaco. Mas também temos o 
câncer de laringe, o câncer de esôfago, o câncer de 
pâncreas, o câncer de bexiga, o câncer de colo de 
útero, o câncer de rim e o câncer de colo de pulmão 
como um todo, todos muito intimamente vinculados 
à utilização do tabaco por intermédio do cigarro. Em 
cada dez pessoas que fumam, já na condição de vicia-
das, temos pelo menos oito querendo se livrar dessa 
tragédia que compromete definitivamente a qualidade 
de vida e a saúde do cidadão ao longo da sua existên-
cia. Duzentas mil mortes todos os anos e, lamentavel-
mente, uma distância de uma decisão tão emergente 
e tão importante para a vida do Parlamento brasileiro 
e da sociedade.

Mais adiante detalharei a memória histórica des-
sa decisão, como ela está se dando. Já foi aprovada 
na Câmara dos Deputados; em 1999, a Organização 
Mundial de Saúde, com a presença de mais de 190 
países, acatou a decisão da assinatura de um progra-
ma internacional que visasse ao combate e à preven-
ção da utilização do cigarro entre os povos do mundo 
inteiro.

O Brasil assumiu o compromisso em 2003, pe-
rante a Convenção-Quadro, de fazer a sua parte. Mas 
a decisão está nas mãos das Srªs e dos Srs. Senado-
res. Temos o prazo limite até o dia 7 de novembro, e 
as conseqüências podem ser muito graves, inclusive 
para os produtores do tabaco, se eles entenderem que 
o melhor caminho é a não-assinatura da Convenção-
Quadro, a não-ratificação pelo Governo brasileiro.

No último dia 29 de agosto, foi comemorado o Dia 
Nacional Sem Tabaco. Seria, sem dúvida alguma, um 
presente para a sociedade brasileira o anúncio de que 
esta Casa encaminhará, muito em breve, a promulga-
ção do decreto legislativo que permitirá ao Brasil ser 
mais um dos signatários da Convenção-Quadro para 
o Controle do Tabaco, considerado o primeiro tratado 
internacional de saúde pública da história da huma-
nidade. Aproveito para felicitar o governo chinês pela 
recente ratificação. 

Reitero que, ao contrário daquilo que apregoa 
alguns representantes das grandes companhias trans-
nacionais de fumo, será um instrumento indispensável 
para lastrear políticas públicas condizentes com os de-

safios próprios do século XXI, e ao Senado cabe a apre-
ciação da matéria com a maior urgência possível.

Ao invés de constituir-se uma ameaça para o fu-
micultor, a Convenção lhes oferece proteção. Em seu 
preâmbulo e nos seus artigos 4º, 17 e 26 reconhece 
que, no longo prazo, a redução global do consumo 
deverá afetar a produção e, por essa razão, prevê e 
fomenta a busca de mecanismos capazes de criar al-
ternativas economicamente viáveis para aqueles que 
quiserem deixar a cultura do fumo.

O Brasil, como signatário da Convenção-Quadro, 
poderá contar com o apoio internacional, tanto técnico 
quanto financeiro, para reorientação e fortalecimento 
de sua política agrícola. A ONU dispõe hoje de uma 
força-tarefa para o controle do tabaco do qual fazem 
parte a FAO e o Banco Mundial. 

Até julho deste ano, sete dos 15 maiores produto-
res de fumo já tinham ratificado a Convenção, a saber: 
Índia, Turquia, Grécia, Itália, Paquistão, Tailândia, Co-
réia e, agora, a China. Vale a pena observar que dos 
11 principais países para os quais o Brasil exporta sua 
produção de fumo, nove deles (Bélgica, Reino Unido, 
Alemanha, Holanda, Japão, Espanha, França, Itália e 
Dinamarca) já ratificaram a Convenção-Quadro. Dito 
de outra maneira, eles já assumiram o compromisso de 
trabalhar para reduzir o consumo interno do tabaco.

Segundo dados da Associação de Fumicultores do 
Brasil – Afubra –, 85% da produção nacional de fumo 
é exportada, donde se pode inferir que os destinos de 
nossa indústria do tabaco são bastante suscetíveis ao 
que ocorre na cena internacional e nela, felizmente, 
o que assistimos, nos últimos anos, é uma consisten-
te mudança de mentalidade e de atitude em relação 
ao tabagismo e na defesa de suas vítimas. O Brasil, 
como grande produtor e exportador de fumo, precisa 
se preparar para enfrentar a futura, mas inevitável, 
retração do mercado.

Antes de passar o aparte ao Senador Heráclito 
Fortes, Sr. Presidente, registro que S. Exª tem tido um 
debate transparente e correto, no meu entendimen-
to, nas suas responsabilidades constitucionais, como 
Senador da República. S. Exª tem procurado mediar 
o debate, representar os interesses dos conflitos que 
envolvem a necessidade desta matéria, e tem um prazo 
– que assumiu comigo, com o Senador Sérgio Guerra 
e outros Senadores – nas Comissões para que possa-
mos transferir para o plenário do Senado, no momento 
oportuno, uma decisão de tal relevância. Então, a ele 
concedo um aparte com muita satisfação.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Meu caro Se-
nador Tião Viana, quero, de público, perante a Nação 
brasileira, elogiar o comportamento de V. Exª nessa 
questão. Tive – e o Senador Paulo Paim é testemunha 
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– a oportunidade de dizer, em Camaquã, no Rio Gran-
de do Sul, que foi V. Exª o único Parlamentar que me 
procurou e discutiu, interessado na questão, tomando 
posição quer de um lado, quer do outro. V. Exª, desde o 
começo, tem-me procurado e tem acompanhado essa 
discussão. O que dificulta a Relatoria a tomar uma po-
sição é a falta de clareza das partes. Senão vejamos: 
na esfera do Governo, o Ministério da Saúde é a favor; 
a Receita Federal, muito pelo contrário; o Ministério da 
Fazenda não se manifesta. Com isso, não há uma posi-
ção clara do Governo com relação à questão. O Ministro 
da Saúde, num momento de infelicidade, dirigiu uma 
correspondência à Ministra Dilma Rousseff – uma das 
figuras mais sérias do Governo de V. Exª –, culpando o 
Congresso, acusando-o de levar o assunto com a barri-
ga. E, veja bem, S. Exª não era Ministro ainda, e nós já 
discutíamos essa questão. V. Exª, melhor que ninguém, 
é testemunha disso. Se o Ministro tinha alguma dificulda-
de ou algum interesse a manifestar com relação a esse 
problema, que procurasse a Comissão, o Relator, para 
discutir! Não o fez. Para minha surpresa, tomei conheci-
mento, em Camaquã, dessa correspondência ao Ministro, 
onde sugere que se pressione o Congresso, como se S. 
Exª, congressista que é, não soubesse que esta é uma 
Casa soberana. O meu aparte é exatamente para exal-
tar a postura de V. Exª. Nos últimos tempos, talvez essa 
tenha sido a discussão mais democrática que tivemos 
nesta Casa, com a realização de audiências públicas, 
onde as partes tiveram oportunidade de se manifestar. 
E tenho sido, inclusive, duro e rígido nas manifestações 
contrárias, por meio de apupo ou de manifestações não-
republicanas – termo muito na moda – de um lado ou 
do outro, dando liberdade e oportunidade a todos. Eu 
gostaria de aproveitar – sei que V. Exª é um homem de 
muitas ocupações – para convidá-lo para a última au-
diência pública, que se realizará amanhã, em Cruz das 
Almas, na Bahia. Gostaria de contar com a presença de 
V. Exª. Tenho certeza de que V. Exª, com sua maneira 
clara e segura de se manifestar, muito ajudaria a Rela-
toria, como também engrandeceria o debate que tem 
sido feito principalmente nas regiões envolvidas nessa 
problemática. De qualquer maneira, agradeço a V. Exª 
pela maneira como tem conseguido debater este assun-
to. Esta Casa se engrandece no momento em que se 
discutem questões dessa natureza. O que V. Exª está 
procurando, com muita sabedoria, é corrigir um erro 
ocorrido lá atrás, quando se assumiram posições que 
eram desta Casa, do Congresso Nacional, e que foram 
adotadas sem um debate mais amplo. Se essa discus-
são tivesse sido exaurida na Câmara dos Deputados 
e se a aprovação não tivesse sido obtida por acordo, 
como ocorreu, talvez não tivéssemos tido o privilégio 
de participar desse debate. Muito obrigado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Heráclito Fortes, que, como eu disse, 
tem sido absolutamente claro, tem tentado influenciar 
o debate, mediar os conflitos e achar uma saída para 
o impasse que está posto.

Por um lado, há uma tese definitiva da saúde 
pública internacional contra o consumo e a utilização 
do tabaco, pelos seus agravos e danos irreversíveis à 
saúde, e, por outro, há a problemática socioeconômica 
das populações envolvidas com a cultura do fumo. Além 
disso, há as indústrias do fumo, que operam também 
de acordo com os seus interesses.

O fato é que temos poucos dias pela frente. O 
Senador Heráclito Fortes tem tentado cumprir a agen-
da dos debates. Estamos ultimando-os. Eu teria imen-
so prazer em ir a Cruz das Almas, mas infelizmente a 
Oposição não tem dado folga à base do Governo nas 
CPIs. Se não houver reunião da CPMI amanhã, ten-
tarei me integrar à comitiva para Cruz das Almas para 
participar do debate com V. Exª.

Tenho a maior expectativa de que será possí-
vel...

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª pode ir. 
Nós cuidamos do Governo na CPMI.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – No dia 15, 
Senador Tião Viana, fique tranqüilo, que eu entrego o 
meu relatório, cumprindo o que nós acertamos.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Estaremos 
aqui.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Heráclito Fortes. Isso vai impor à 
Mesa uma dinâmica de votação, a fim de que possa-
mos atender a agenda para o Brasil tomar a decisão 
da ratificação ou não.

Espero sinceramente que o Ministério da Fazen-
da cumpra com clareza esses últimos momentos de 
entendimento, assim como a Casa Civil da Presidência 
da República e o Ministério da Saúde.

Sr. Presidente, prossigo meu pronunciamento.
Por outro lado, temos de estar à frente dos fatos 

se quisermos contribuir para evitar brechas legais ou 
subjetividades que permitam a inclusão de cláusulas, 
emendas ou protocolos que, amanhã ou depois, pos-
sam vir a ser interpretados e utilizados para justificar 
práticas discriminatórias no âmbito do livre comércio e 
impeçam que a substituição da atividade fumeira por 
outra igualmente rentável se dê de maneira menos 
traumática e onerosa, como é desejável. Insisto que 
somos o maior exportador de fumo, e isso não pode 
ser ignorado. Participando, negociando os termos da 
Convenção e de seus protocolos, ao lado de outros 
países produtores, o Brasil poderá atuar como me-
diador dessas e de outras questões que dizem res-
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peito à sorte de milhares de famílias brasileiras que 
hoje estão inseridas na cadeia produtiva do fumo e 
que a ela destinam, quase que exclusivamente, suas 
terras e mão-de-obra, empregando até mesmo suas 
crianças. A Senadora Heloísa Helena alertou inúme-
ras vezes sobre a preocupação com a qualidade do 
trabalho em relação à atividade fumígena no Brasil, 
em que crianças estavam envolvidas nessa atividade 
de maneira dura.

Não vai longe no tempo aquela difícil queda-de-
braço entre o Brasil e o Canadá, envolvendo interesses 
da Embraer e da Bombardier, o que, por vias cruzadas, 
acabou pondo em risco nossas exportações de carne 
bovina, com argumentos sanitários duvidosos, e tra-
zendo prejuízos irreparáveis ao setor pecuário.

(Interrupção do som.)

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, peço mais uma tolerância breve de V. Exª pela 
importância do tema.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Será concedida, pela importância do tema e pela 
importância do Senador, que está na tribuna.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
a generosidade de V. Exª e não demorarei.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª pode usar o tempo que lhe convém.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, a essência da Conven-
ção-Quadro é a proteção às “gerações presentes e 
futuras das devastadoras conseqüências sanitárias, 
sociais, ambientais e econômicas geradas pelo con-
sumo e pela exposição à fumaça do tabaco”.

Em 27 de fevereiro deste ano, o acordo, contando 
com a ratificação de quarenta países, entrou em vigor. 
Infelizmente, o Brasil perdeu a oportunidade de passar 
para a história como vanguardista, como um daqueles 
países cujo governo soube reconhecer a importância 
de se coadunar com tais princípios e propósitos, des-
de a primeira hora.

Até o momento, 168 países assinaram e 79 já ra-
tificaram a Convenção. A velocidade com que se estão 
dando as adesões é surpreendente e demonstra a ca-
pacidade desse instrumento de mobilizar os governos 
para o enfrentamento da epidemia do tabagismo. Muitos 
países em desenvolvimento, nos quais o controle do 
tabaco nunca constara de agendas governamentais, 
já começam a adotar as medidas ali propostas.

Fomos o segundo país a assinar o Tratado. No 
Congresso, a tramitação do projeto de decreto legisla-
tivo que permitirá a ratificação da Convenção-Quatro 
iniciou-se em agosto de 2003. 

No Senado Federal, foram realizadas duas au-
diências públicas em 2004, uma em Brasília e outra 
no Município de Santa Cruz do Sul, conhecido como 
a capital mundial do fumo, no Estado do Rio Grande 
do Sul, o qual concentra mais de 50% da produção 
nacional de fumo.

Nesse contexto, gostaria de tornar a destacar o 
compromisso e o empenho que o então Ministro da Saú-
de, Humberto Costa, demonstrou durante toda a sua 
gestão em favor da ratificação da Convenção-Quatro. 
Inclusive, compareceu à primeira audiência pública para 
esclarecer e desmistificar, de forma incontestável, todas 
as inverdades que permeiam o tema. Sempre atento e 
comprometido com o bom debate, fez-se representar 
na segunda audiência pelo Diretor do Instituto Nacional 
do Câncer à época, Sr. José Gomes Temporão.

Vale destacar o belíssimo papel, notável e ino-
vador na história da saúde publica brasileira, de uma 
instituição de atendimento terciário, como é o Instituto 
Nacional do Câncer – INCA, ao se entrincheirar na luta 
pela aprovação da Convenção-Quatro, como perspec-
tiva de ver reduzida a fila do doente vítima do câncer. 
Como eu disse, são 200 mil mortes por ano no Brasil, 
5 milhões no mundo, causadas pelo câncer de laringe, 
esôfago, pâncreas, rins, bexiga, pulmão, colo de útero, 
e por aí vai, Sr. Presidente.

É hora de uma decisão de saúde pública. Temos 
a oportunidade de fazer parte, na história mundial, do 
Primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública, como 
o que estamos a propor na Convenção-Quatro. Essa 
é a importância que está posta.

Encerro, concedendo um aparte ao Senador Le-
onel Pavan e à Senadora Heloísa Helena.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Tião 
Viana, primeiramente, quero cumprimentá-lo pelo dis-
curso importante para o momento, até porque há uma 
certa apreensão por parte dos agricultores produtores 
de fumo. Sabemos todos que o fumo, realmente, pro-
voca doenças, o que tem trazido um certo constrangi-
mento à sociedade brasileira por não conseguir conter 
essas doenças. Mas, Senador Tião Viana, temos de 
ter cuidado com essa questão, pois sabemos que são 
milhares os produtores de fumo. Em Santa Catarina, 
o sul, o alto Vale, o médio Vale de Santa Catarina pro-
duzem muito fumo e não podemos, de uma hora para 
outra, determinar que ninguém mais vai plantar fumo, 
que não haverá mais incentivo, nem investimentos. O 
Governo não pode deixar também de estender as mãos 
a esses agricultores, que, há muitos anos, trabalham 
com a produção de fumo. É preciso que o Governo 
saiba o que irá ser plantado nessas terras que foram 
preparadas para o plantio de fumo. São milhares de 
produtores, Senador Tião Viana. São milhares de pro-
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dutores no Brasil. Eu parei de fumar há 20 anos. Perdi o 
meu pai com câncer de pulmão, porque fumava muito. 
Mas os agricultores precisam receber a devida atenção 
do Governo Federal – e parece-me que está havendo 
uma proposta nesse sentido – para que eles não sejam 
prejudicados, já que essa cultura é milenar.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
a V. Exª. 

Tenho ainda 30 segundos, Sr. Presidente e...
A Srª Heloisa Helena (P.SOL – AL) – Senador, 

como esse tema é muito importante e nele quero in-
tervir, vou me inscrever para falar sobre o assunto. 
Obrigada a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
à nobre Senadora Heloisa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Quero deixar claro que prorroguei em sete minutos...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – V. Exª já 
foi muito tolerante com o debate.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
–...um, pela importância do tema, e seis, por V. Exª. 
Por V. Exª eu levo até dez.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
a V. Exª.

Peço que a Mesa inclua, na íntegra, o meu pro-
nunciamento.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR TIÃO VIANA.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Tião Viana, o 
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V. 
Exª será atendido, de acordo com o Regimento.

Concedo a palavra, pela Liderança do PSDB, 
ao Senador Leonel Pavan, do Estado de Santa Ca-
tarina.

S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela Lide-

rança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Mão Santa, é uma alegria poder usar a tribuna 

com V. Exª presidindo a sessão, já que Santa Catarina 
tem um respeito e uma admiração muito grandes pelo 
Senado Federal e por V. Exª. Seguidamente, recebe-
mos e-mails, ofícios, enaltecendo V. Exª.

Quero dizer às Srªs e aos Srs. Senadores, ao 
Presidente Lula e ao Ministro da Justiça que Santa 
Catarina está revoltada, indignada. Santa Catarina, 
por intermédio de seus Deputados Estaduais, do Go-
vernador de Estado, do Prefeito de Florianópolis, Dá-
rio Berger, da sociedade em geral, da imprensa local, 
está realizando um protesto contra o desrespeito do 
Governo Federal em relação ao Estado.
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Por diversas vezes, vim a esta tribuna para con-
testar o Governo Federal pela falta de investimento nas 
rodovias, pela falta de investimento e reconhecimento 
aos nossos agricultores, aos agricultores familiares, pela 
falta de consideração com os nossos prefeitos, pela 
não-retribuição ao nosso Estado pelo que ele produz 
para o País, pela importância de Santa Catarina para 
o País. Por diversas vezes, usei esta tribuna.

Hoje, o motivo é outro: a imprensa, os Deputados, 
os Prefeitos, a sociedade em geral, nós estamos re-
voltados, indignados, e haverá um protesto enorme 
em Santa Catarina por causa de uma ação do Presi-
dente Lula e do Ministro da Justiça, qual seja, o envio 
a Santa Catarina de um dos maiores bandidos deste 
País, Fernandinho Beira-Mar.

O que nós temos a ver com Fernandinho Beira-
Mar? O que Santa Catarina tem a ver com esse crimi-
noso, que não sei nem de onde é? Não é possível.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – É porque 
Santa Catarina está à beira-mar.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – E ele 
está justamente à beira-mar, na Polícia Federal, na 
Avenida Beira-Mar.

É lamentável que este Governo não tenha uma 
política voltada para a criminalidade. Parece que há 
um incentivo ao crime. Um dia, levam para São Paulo; 
outro dia, para o Rio de Janeiro, Brasília, Amazonas, 
Alagoas. “Agora, vamos levar um pouco de bandido 
para aquele Estado; depois, para outro.” A falta de uma 
política social, de segurança, deste Governo, para con-
ter a criminalidade neste País é incrível. 

O que Santa Catarina tem a ver com esse bandi-
do? Estamos passando por um período muito impor-
tante no nosso Estado, pois outubro é o mês das festas 
em Santa Catarina. Há festas em todos os lugares do 
nosso Estado, festas grandes, festas populares, de cul-
tura, de gastronomia, de entretenimento, e, em vez de 
estarmos na mídia em função das nossas festas, pre-
paradas pelos Municípios, com investimento do Estado, 
na mídia só aparece a chegada e o asilo desse bandido: 
“Em Santa Catarina, Fernandinho Beira-Mar”.

Fiz, hoje, um ofício ao Ministro e outro ao Presi-
dente Lula. Há dois anos que se tenta encontrar um 
lugar para esse homem! Poderiam ter construído uma 
penitenciária apenas para ele com o dinheiro que gas-
taram no transporte dessa pessoa. É incrível! E mobi-
lizam toda a Polícia. Tiveram que gastar para reformar 
o local onde ele vai ficar.

Não é possível! Presidente Lula, respeite San-
ta Catarina! O que é que nós temos a ver com esse 
homem? Santa Catarina não merece isso. Acho que 
nenhum Estado do Brasil merece. Mas é importante 

dizer, Senador Mão Santa, que cada um que resolva 
os seus problemas.

(Interrupção do som.)

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – O Go-
verno do Estado, as autoridades...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Leonel Pavan, concedo-lhe mais dois minu-
tos para V. Exª concluir e dar as boas-vindas ao Beira-
Mar no seu Estado.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – V. Exª é 
uma pessoa muito querida pelo nosso Estado e, com 
certeza, não faria essa desfeita ao Estado que lhe ad-
mira tanto. Eu mesmo, antes de iniciar o meu pronun-
ciamento, disse aqui o quanto nós admiramos V. Exª. 

Acredito que Fernandinho Beira-Mar merece es-
tar preso, mas não podemos fazer dele um turista: põe 
para cá, põe para lá. Isso é uma vergonha! Um Governo 
que se elegeu oferecendo respeito ao povo brasileiro, 
oferecendo uma política voltada para a segurança!

Senadora Heloísa Helena, é lamentável! Não 
existe, por parte deste Governo, nenhum compromis-
so com a sociedade brasileira no que diz respeito à 
segurança. Estou falando isso porque protestos estão 
ocorrendo.

Ouço V. Exª com um prazer enorme, Senadora 
Heloísa Helena.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador 
Leonel Pavan, eu me solidarizo com o pronunciamen-
to de V. Exª, porque Alagoas já passou por uma situ-
ação semelhante. E isso, realmente, cria um pânico 
na cidade, no setor produtivo, na população, de forma 
geral. É claro que V. Exª, nesta Casa, faz o protesto 
do povo de Santa Catarina. V. Exª já disse quais as al-
ternativas que devem ser discutidas, quais as que dão 
conta da segurança do sistema presidiário e de várias 
outras questões na área de segurança pública. Mas 
tenha a certeza V. Exª, Senador Pavan – que, neste 
momento, V. Exª traz o protesto legítimo do povo de 
Santa Catarina...

(Interrupção no som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Vou conceder mais dois minutos a V. Exª para que 
ouça os apartes da ilustre Senadora Heloísa Helena 
e do ilustre representante do Piauí, Senador Herácli-
to Fortes.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Continue, 
Senadora Heloísa Helena.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Tenha 
a certeza de que esse protesto é legítimo, Alagoas 
passou por situação semelhante, V. Exª até trouxe a 
esta Casa o debate sobre segurança pública. Sei que 
V. Exª também compreende desta forma: a maior an-
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gústia das mulheres e dos homens de bem e de paz de 
Santa Catarina, de Alagoas, do Rio Grande do Sul, de 
Brasília, de todo o País; as mulheres e os homens de 
bem e de paz, que querem continuar ensinando aos 
seus filhos que é proibido roubar, estão muito mais 
preocupados com a possibilidade de alguns seme-
lhantes a Fernandinho Beira-Mar não serem presos 
e circularem livremente por este Congresso Nacional 
e pelo Palácio do Planalto. Com certeza, a população 
brasileira, a população de Santa Catarina está repu-
diando igualmente toda a operação-abafa que, de 
forma sofisticada, cínica e dissimulada, está montada 
aqui. O Palácio do Planalto transformou o Congresso 
Nacional em uma medíocre prateleira de mercadorias 
parlamentares, com as exceções que são naturais e 
legítimas em todas as instâncias das estruturas públi-
cas e privadas deste País. O Palácio do Planalto trans-
formou o Congresso Nacional pela subserviência das 
suas Bases bajulatórias. O Congresso, agora, é uma 
medíocre prateleira de mercadorias parlamentares 
cujos preços e etiquetas são carimbados conforme a 
capacidade de vender-se por mais ou por menos ao 
Governo Lula, ao Palácio do Planalto. Então, quero 
empenhar a minha solidariedade a essa angústia por 
que passa o povo de Santa Catarina. Alagoas passou 
por uma situação semelhante.

(Interrupção do som.)

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – V. Exª sabe 
que não estou fazendo este aparte por ironia, pois sabe 
do carinho e do respeito que lhe tenho. Do mesmo jeito 
que o povo de Santa Catarina está preocupado, nós 
também estamos, V. Exª e eu. Sinceramente, Senador 
Leonel Pavan, sei o que V. Exª esta passando. No ano 
de 2004, passamos por uma situação absolutamente 
semelhante. Mas estou muito preocupada também com 
os semelhantes a Fernandinho Beira-Mar, que estão, 
de forma sofisticada, delinqüente, cínica e dissimulada 
roubando certamente bem mais do que o Fernandinho 
Beira-Mar e que estão aqui soltos pela proteção de 
alguns amigos que têm na política. Portanto, toda a 
minha solidariedade ao povo de Santa Catarina, a mi-
nha solidariedade a V. Exª e a certeza de que o nosso 
povo de Santa Catarina está preocupadíssimo com o 
cinismo, com a dissimulação e com a operação-abafa 
que, claramente, está sendo articulada no Congresso 
Nacional pela turma do outro lado da rua, do Palácio 
do Planalto. Minha solidariedade a V. Exª e ao seu 
pronunciamento.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agrade-
ço-lhe, Senadora Heloísa Helena.

A verdade é que todos terão de ser punidos: os 
daqui e os de lá. O fato é que o Fernandinho Beira-

Mar está circulando por este País, fazendo turismo de 
um lado para o outro, sem o Governo criar realmente 
uma alternativa, sem criar uma solução. E vai ficar de 
um lado para o outro sem ninguém o querer por perto. 
É um Governo perdido, desorientado, que está muito 
mais preocupado em se defender do que em criar al-
ternativas para o futuro, para as nossas crianças, para 
os pobres, para as pessoas sérias deste País.

Concedo um aparte, com muita honra – permi-
ta-me, Senador Mão Santa –, ao Senador Heráclito 
Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Pa-
van, quero pedir desculpas, em primeiro lugar, a Alago-
as, como piauiense; e quero pedir desculpas também 
a Santa Catarina por esse episódio. 

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL. Fora do micro-
fone.) – Fizeram a mesma coisa no Piauí também!

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Pois é! Tenho 
certeza de que falo isso também em nome do Senador 
Mão Santa, porque protestamos aqui e recebemos até 
a solidariedade do Senador Pavan à época. A primeira 
tentativa de transferência do Sr. Beira-Mar foi exata-
mente para o Piauí. E, na época, o Governo prometeu 
construir um verdadeiro aparato prisional de Primeiro 
Mundo naquele Estado. Passados três anos, nada foi 
feito. Tentaram improvisar um presídio, que tinha uma 
outra finalidade – nesse presídio, inclusive, depois, ocor-
reu um episódio triste, porque menores foram levados 
para lá, e houve um princípio de incêndio, chegando a 
falecer alguns desses menores. Um inquérito...

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O som não 
está querendo deixar, Senador Mão Santa, que um 
Senador da República se dirija ao Brasil. Eu gostaria 
de pedir a tolerância da máquina para permitir o meu 
direito de fazer este aparte.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pronto. Concedi a V. Exª cinco minutos.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Muito obri-
gado, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Em respeito à grandeza do Senador e do Piauí, que 
teve forças para evitar que o Beira-Mar fosse nosso 
hóspede.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – É importante 
que este fato seja registrado, Senadora Heloísa He-
lena: protestamos àquela época, e o acordo foi feito 
para levá-lo exatamente para Alagoas. O Governador 
queria fazer média com o Governo central e fez um 
acordo. Usamos argumentos, naquele período, para 
evitar a transferência dele para o Piauí, um Estado 
indefeso nessa questão. E o mesmo aconteceu em 
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Maceió. A marginalidade começou a cercar o presídio, 
as namoradas, as pessoas que tinham ligação com o 
Sr. Fernando Beira-Mar, e Alagoas não suportou e o 
transferiu para São Paulo. Agora, sou surpreendido 
com a notícia de que o Sr. Beira-Mar finalmente vai 
para Santa Catarina. No Piauí, Senador Leonel Pa-
van, o Governador quase coloca placa como obra de 
Governo: ia receber a figura do Sr. Beira-Mar! Quando 
o PFL protestou, picharam – naquela época em que 
o PT tinha autoridade moral para usar a pichação dos 
muros contra a gente –, dizendo que o PFL protestava 
porque não aceitava concorrência! Quem não aceitou 
concorrência foi exatamente o PT, porque, enquanto 
fazia isso, os Delúbios... Qual é o nome desse pes-
soal todo?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Silvi-
nho.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Como é?
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Silvinho, 

Marcos Valério.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Silvinho, 

esse povo todo praticava aquilo que eles combatiam, 
porque o grande mal do PT foi pensar que, no Gover-
no passado, tínhamos coragem de cometer aquele ato 
de que nos acusavam. Felizmente, éramos ajuizados e 
não tínhamos coragem. Hoje, estão fazendo tudo isso. 
E usaram o Sr. Beira-Mar como símbolo. Aqui – bem 
aqui onde estou agora –, protestei, dizendo que o Piauí 
não era o pinico do mundo. Quiseram me criticar e me 
crucificar por aquilo. E, agora, Sr. Senador, fazem isso! 
Creio que é um ganho péssimo. O Governador do Piauí, 
não! Queria fazer isso como obra de Governo: “O Piauí 
recebe Beira-Mar, e o Brasil fique tranqüilo”. Houve pro-
testos, o Senado reuniu-se; os Senadores Mão Santa 
e Alberto Silva, e nos livramos desse problema. Não 
é, Senador, pela questão exclusiva e específica de se 
tratar do Sr. Beira-Mar, não! O fato de ir o primeiro é 
suficiente para irem o segundo, o terceiro e o quarto. 
E todos aqueles hóspedes indesejáveis para o Esta-
do começam a ser transferidos para o Estado que os 
aceitam. Portanto, peço desculpas a Santa Catarina e 
a Alagoas pelo fato de o Piauí ter gritado, ter tido alti-
vez e autoridade e ter se livrado pioneiramente desse 
problema. Isso é uma questão de Estado, algo para o 
Governo resolver, mas com altivez e segurança, não 
com acordo ou pressão dessa natureza. Se for o caso, 
construa-se no local apropriado uma penitenciária com 
condições de receber presos indesejáveis, como é o 
caso do Sr. Beira-Mar, mas que não se fique dando 
esse presente de grego para os Estados, ainda mais 
para Santa Catarina, pacífica e ordeira. Inclusive, isso 
é um desrespeito para com a Senadora Ideli, Líder do 
Governo, brava. Como a Senadora Ideli irá se defender 

por ter sido o seu Estado escolhido para isso? Respeito 
a Líder por tudo que ela tem feito, pela maneira como 
tem defendido de maneira brava, inclusive, o Waldo-
miro Diniz, na semana passada. Santa Catarina não 
merece isso e eu associo-me a V. Exª, lançando aqui 
o meu protesto.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Quero 
encerrar as minhas palavras agradecendo ao amigo 
Mão Santa e ratificando as palavras da Senadora He-
loísa Helena e do Senador Heráclito Fortes.

Peço ao Presidente da República que, neste mo-
mento em que Santa Catarina passa por um período 
de festa – no mês de outubro há festas gastronômi-
cas em Blumenau, Itajaí, Brusque, Jaraguá do Sul, 
Joinville, Treze Tílias, Rio do Sul, São Bento do Sul, 
Itapiranga e em tantos lugares –, ele respeite esse 
Estado que tem feito muito pelo Brasil. E queremos 
continuar fazendo. 

Não é possível que o Lula e o Ministro façam San-
ta Catarina “pagar esse mico” sem ser a dona.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 

Presidência informa ao Plenário que o Senador Leonel 
Pavan usou da palavra com fundamento no parágrafo 
único do art. 66 do Regimento Interno. Na ausência do 
Líder, ele usou a palavra sem a documentação. 

Senador Leonel Pavan, a Presidência, ao dizer 
aquilo, queria apenas estimular V. Exª e os outros Se-
nadores, porque o primeiro premiado, como acaba de 
dizer o Senador Heráclito, foi o Piauí. Nós, os três Se-
nadores, unimo-nos e rechaçamos a idéia do Ministro 
de mandar o Piauí hospedá-lo. 

Aliás, o Senador do Piauí, Alberto Silva, presen-
teou-me com uma planta de uma penitenciária federal e 
o Ministro disse que iria fazer cinco penitenciárias fede-
rais. O Governo está terminando e não há nenhuma.

Eu disse isso lamentando, porque queria estar lá 
na Oktoberfest, na encantadora Blumenau.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra ao Senador do PFL do Estado 
de Pernambuco, José Jorge. Em seguida, como Líder 
do PFL, ao Senador José Agripino.

Está inscrito também, e todo o Brasil aguarda 
ansiosamente por sua palavra, o Professor Cristovam 
Buarque, Senador pelo PDT. 

Senador José Jorge, regimentalmente, V. Exª dis-
põe de 15 minutos, mas eu jamais cortaria a palavra 
de quem combateu o apagão no Brasil.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, há algumas semanas 
o Presidente Lula veio a público pedir desculpas à 
Nação pelos escândalos que envolviam o Partido dos 
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Trabalhadores e o seu Governo e confessar que havia 
sido traído. 

Na última sexta-feira, Sua Excelência reuniu-se 
com 66 dos 83 integrantes da Bancada petista na Câ-
mara dos Deputados e desculpou os Parlamentares 
envolvidos nos esquemas de corrupção que assolam 
o Governo Federal. 

Na presença de seis Deputados relacionados pela 
CPMI dos Correios e da Compra de Votos como bene-
ficiários ou envolvidos no “valerioduto”, o Presidente 
Lula declarou: “Vocês não são corruptos. Cometeram 
erros, mas não de corrupção!”. 

O que deveria ser uma vergonha para o Governo 
acabou sendo interpretado por Lula como um motivo 
de orgulho para o Brasil, que é a realização simultâ-
nea de três CPIs que apuram escândalos na máquina 
estatal, mesmo depois de ter feito tudo, e continuar 
tentando fazer, para embaraçar ou impedir as Comis-
sões de Investigação. 

Lula ainda exortou o restante da Bancada, dizen-
do: “É preciso ter mais solidariedade, pois todos são 
construtores do PT e não pessoas que podem nos 
contagiar com alguma doença.”. 

Na ótica do Presidente Lula, existem crimes que 
merecem ser punidos e outros não, pois reconhece que 
o Partido usou caixa dois mas não houve corrupção. 
É difícil entender a lógica do Presidente e seu com-
portamento dúbio. 

No início da crise, dizia: “Tudo deve ser apurado, 
doa a quem doer”, ou “que deveria cortar na própria 
carne”. Agora, vem com panos quentes, tentando en-
cobrir o mais escandaloso caso de corrupção da Re-
pública, que as CPIs, só agora, começam a revelar a 
origem dos recursos que comprovarão a corrupção 
do Governo Lula.

Assusta ver o comportamento errático e dúbio 
do Presidente.

Sr. Presidente, a revista Veja merece ser elogiada 
pela matéria didática que fez durante a semana. Ela 
colocou as diversas fases do Presidente no acompa-
nhamento da CPI. 

A primeira foi a fase em que dizia: “Crise?! Que 
crise?”. Dizia que não tinha crise. Depois, veio a fase 
dois: “Doa a quem doer, nós vamos apurar.”. Mentira! 
Terceira fase: “Eu fui traído.”. Quarta fase: “Vão ter que 
me engolir!”. Quinta fase: “Ah, esse Congresso!”. E a 
sexta fase, a atual: “Era tudo mentira!”.

Na realidade, Sr. Presidente, nos primeiros mo-
mentos agiu com indiferença, negando que as denún-
cias poderiam atingir o seu Governo. Mostrou-se um 
Presidente omisso e alheio ao dia-a-dia da adminis-
tração federal. 

Na fase seguinte, o Presidente parece acordar 
e reconhece que existe uma crise e ameaça com in-
vestigação rigorosa, mas nos bastidores move céus e 
terras para evitar a instalação das CPI.

A terceira fase é quando Lula percebe a dimen-
são da corrupção e vai à TV dizer que seria vítima de 
traição de pessoas próximas, mas não diz quem são 
os traidores, não cita aqueles, Senador Heráclito For-
tes, que ele está acusando de traição.

Finalmente, na fase ciclotímica da euforia, o Pre-
sidente procura desqualificar os escândalos e tenta 
abafar as denúncias. Este é o ciclo que vivemos ago-
ra. Lula tenta iludir a opinião pública dizendo que as 
denúncias são inconsistentes e não atingem o seu 
Governo, são “coisas da Oposição e das elites” para 
derrubá-lo do poder ou, como disse na semana pas-
sada: “O País vive, hoje, uma situação em que as de-
núncias aparecem e depois não se concretizam, e fica 
o dito pelo não dito.”.

Ora, Senador Mão Santa, se não existem denún-
cias concretas, fica no ar a dúvida sobre alguns fatos 
recentes: o que derrubou o ex-primeiro-ministro José 
Dirceu? Por que toda a Executiva Nacional do Partido 
dos Trabalhadores foi rechaçada, inclusive o Sr. De-
lúbio Soares? Por que os Líderes de Partidos aliados 
foram afastados? Por que diretores do Banco do Brasil, 
Furnas, Correios e IRB foram afastados? O que fazia 
um dirigente estadual do PT quando foi flagrado com 
os famosos “dólares na cueca”?

Se as denúncias são infundadas, por que tan-
tos membros do Governo já caíram? Até agora, dois 
Ministros de Estado, nove funcionários do Governo e 
14 executivos de estatais foram demitidos. Pela nova 
lógica palaciana, esses governistas defenestrados de-
veriam requerer suas reincorporações aos cargos, já 
que foram afastados sem razões concretas.

Percebe-se, por trás dessa nova estratégia de 
defesa, o objetivo de levar os petistas envolvidos nos 
escândalos à renúncia, com a intenção de iludir a 
opinião pública e livrar o Presidente e seu Partido da 
responsabilidade pela corrupção.

Ao declarar publicamente sua inocência e ga-
rantir legenda para que os que renunciarem possam 
concorrer no próximo ano pelo PT, a estratégia é criar 
um novo fato político. O Presidente estaria argumen-
tando que a saída dos Parlamentares aliviaria a crise, 
à semelhança do que aconteceu com o presidente do 
PT, José Genoíno, que sumiu dos noticiários depois 
de deixar a direção do Partido.

Mais uma vez, nas suas maquinações ilusionis-
tas, o Governo deixa de lado os Partidos aliados. O 
Presidente defendeu, publicamente, a companheirada 
do PT, mas deixa os Parlamentares dos outros Partidos 
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– PP, PL e PMDB – envolvidos nas mesmas denúncias 
sem qualquer tipo de proteção, e estes acabarão levan-
do sozinhos todo o ônus das maracutaias promovidas 
pelo Governo Federal.

Enquanto isso, novas denúncias deverão surgir 
na medida em que as CPIs avançam sobre os dados já 
coletados. As duas mais recentes envolvem um irmão 
do Presidente Lula, suspeito de traficar influência, e 
o filho do ex-Ministro José Dirceu, sendo beneficiado 
pelo Governo Federal.

Enquanto isso, o Presidente Lula se agarra ao 
único argumento que ainda lhe resta: o relativo suces-
so da economia nacional, que vem sendo influenciado 
pelo crescimento econômico que vive o mundo e pela 
continuidade das bases estabelecidas no Governo 
anterior.

Ao concluir, eu gostaria de reafirmar as palavras 
do Líder Arthur Virgílio e de dizer que a Oposição não 
vai deixar que os escândalos se transformem em uma 
grande pizza. Se as pressões governistas prejudica-
rem o resultado de alguma CPI, garantiremos aqui no 
Senado a criação de tantas Comissões quantas forem 
necessárias.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não, con-
cedo o aparte ao Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador José 
Jorge, já não sei mais de nada. Não sei se a arte imita 
a vida ou se a vida imita a arte. Eis que aparece o Vavá, 
o tio Vavá, famoso. Nós tínhamos um tio Vavá, que, 
até bem pouco tempo, encantava todos os brasileiros 
fazendo trapalhadas exclusivas na área de turismo: a 
famosa “Vavá Tur”. Era uma figura muito bem repre-
sentada pelo insuperável ator Luiz Gustavo, que fez a 
alegria de muitos brasileiros. Agora, vem o novo Vavá. 
Este, sofisticado, montou dois escritórios da “Vavá Tur”, 
a matriz e a filial, naturalmente porque a matriz ficou 
pequena, e é próprio da atividade privada expandir, por 
meio de filiais, negócios lucrativos. Imagine V. Exª se o 
jornalismo brasileiro e esta Casa não fossem atentos! 
Daqui a seis ou oito meses, haveria Vavá Tur pelo Brasil 
inteiro, e não há nada demais, ninguém sabe, ninguém 
viu, é tudo normal. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, está na hora de se dar um basta. Aqui já se quis 
crucificar... O PT quis crucificar, num passado recente, 
filho de Presidente da República, genro de Presidente 
da República, amigo de Presidente da República, por 
menos do que isso. Agora tudo pode. Não quero nem 
discutir a figura do Sr. Vavá, porque a entrevista e a 
declaração que ele dá é a de um homem de pureza 
franciscana, embora o franciscano seja outro, o Frei. 
Sr. Presidente, o Presidente Jimmy Carter se envol-

veu em graves dissabores quando presidiu os Estados 
Unidos por causa de um irmão que resolveu fazer lo-
bby de cervejaria e que, na época do lançamento da 
cerveja em lata, se fantasiou com aquele lacrezinho 
da cerveja, aquela modalidade recém-lançada como 
inovação na época. É preciso que o Presidente Lula 
dê um basta. Aliás, meu avô já dizia que “para homem 
público, parente só presta longe da gente”. E aí está, 
não toma providências, Senador Cristovam, dá no que 
dá! Se não pune o primeiro, o segundo se sente no di-
reito de repetir. Quero encerrar, lamentando tudo isso 
e dizendo, Senador José Jorge: sai de baixo!

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Realmente, 
Senador Heráclito Fortes, o aparte de V. Exª foi exa-
tamente na linha do que citamos. Houve o caso do 
filho do Presidente Lula. Como providências não fo-
ram tomadas, aparece o do irmão, e certamente vão 
aparecer outros.

Sr. Presidente, quero encerrar dizendo que con-
siderei o fato mais grave deste final de semana o Pre-
sidente Lula reunir toda essa Bancada do PT para 
montar uma estratégia, para que os Deputados re-
nunciem aos seus mandatos. Penso que renunciar ou 
não é uma decisão individual de cada Deputado, que 
cada um deve fazer de acordo com a sua consciência. 
O Presidente da República sair do seu lugar para co-
ordenar uma renúncia em massa dos Deputados que 
estão sendo atingidos pelas CPIs, Senadores Herá-
clito Fortes, José Agripino e Cristovam Buarque, foi o 
máximo a que o Presidente Lula chegou nas inconse-
qüências com suas atitudes!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buarque. 
Mas, de acordo com a intervenção do nosso Secretá-
rio-Geral da Mesa, regimentalmente, a palavra deve 
ser concedida ao Líder do PFL, que tem prioridade, 
embora o País todo esteja aguardando a palavra do 
Senador Cristovam Buarque.

Então, concedo a palavra ao Senador José Agri-
pino.

Regimentalmente, S. Exª dispõe de cinco mi-
nutos.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu estava ouvindo o Senador José Jorge 
e abrindo, no computador, uma página na Internet, o 
portal noticioso da UOL. Em uma das notícias, diz-se: 
“Lula reclama de ‘urucubaca’ de quem torce contra”. 
E se dava a versão de que o Presidente, certamente, 
estava-se referindo à Oposição, pelo fato de a Oposi-
ção estar exercendo o papel de criticar o Governo, de 
cobrar providências, de sugerir mudanças de rumos, 
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como se este Governo fosse perfeito e acabado e não 
convivesse com a improbidade.

Sr. Presidente, diz o Presidente que algumas 
pessoas torcem contra o Brasil. Parece que Sua Ex-
celência não acordou para a realidade do Brasil. Pelo 
contrário, nós torcemos é a favor do Brasil. Eu acho 
que Sua Excelência não acompanha o que acontece 
aqui no Senado.

V. Exª lembra até que horas trabalhamos na quar-
ta-feira? Até às dez da noite. Para votarmos o quê? 
Para votarmos a MP nº 252, a chamada MP do Bem, 
que traz coisas positivas ao País, que ajuda o Governo 
a governar, que joga o País para frente. Se a Oposi-
ção quisesse jogar contra o País, votaria contra, não 
faria o acordo que fez e não daria ao Governo a MP 
nº 252 aprovada, com melhorias que introduzimos, na 
quarta-feira, às 22h.

De tudo o que o Governo pede e que é bom para 
o Brasil, temos votado a favor. Então, o Presidente não 
tem o direito, Senador Heráclito Fortes, de chegar a 
Niterói e de falar em urucubaca da Oposição, de dizer 
que estamos torcendo contra o Brasil. Estamos votando 
tudo que é importante para o Brasil. Votamos, sim! Mas, 
quando não é interessante ao Brasil, a crítica tem de 
ser feita, as providências têm de ser adotadas.

Não sei se o Presidente está-se referindo à re-
ação dos brasileiros a essa última pérola do seu ir-
mão Vavá, que não conheço, não sei quem é. Pouco 
importa quem seja, mas importa muito que o irmão 
do Presidente da República faça tráfico de influência, 
que o irmão do Presidente da República passe para 
o País que, neste Governo, o público e o privado são 
confundidos e que a Oposição faz cara de paisagem, 
que a Oposição não cumpre o seu papel, não vigia, 
não denuncia, não cobra. Chega! Chega, Sr. Presiden-
te! Chega! Chega por quê?

Senador Marco Maciel, V. Exª se lembra de que, 
no ano passado ou atrasado, nos áureos tempos do PT, 
no pique do sapato alto, fizeram nos jardins do Palácio 
da Alvorada uma estrela vermelha, símbolo do PT.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN ) – V. Exª, 
que já foi Vice-Presidente da República, sabe que o 
Palácio da Alvorada é um símbolo de poder e é patri-
mônio da República. Ninguém pode mexer naquelas 
coisas. Não se podem introduzir coisas pessoais, pri-
vadas, em algo que é patrimônio público. A estrela do 
PT, eles botem no frontão da sede do Partido, botem 
onde eles quiserem! O Palácio da Alvorada não é pa-
trimônio privado do PT! Mas começaram por aí.

Logo depois, não sei se V. Exª se lembra – e nós 
protestamos, mas o Governo não adotou providência 

nenhuma; nós protestamos, e o Governo fez cara de 
bom mercador –, veio aquele caso dos amigos dos fi-
lhos de Lula, que vieram de São Paulo passar umas 
férias prolongadas, em avião da FAB – vieram num 
jato da FAB –, e foram distribuídas fotografias na In-
ternet do passeio...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Dou mais dois minutos para V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Fotogra-
fias na Internet, Sr. Presidente, dos amigos do filho 
do Presidente passeando numa lancha da Marinha, 
queimando combustível pago pelo contribuinte no lago 
Paranoá, em Brasília.

Reclamamos. Eu, pessoalmente, fiz um requeri-
mento de informação, e, quatro meses depois, deram 
a resposta de que o avião era da FAB, sim senhor, e 
que a lancha era da Marinha, mas não tomaram pro-
vidência alguma.

Não ouvi, Senador Marco Maciel, nenhuma pa-
lavra do Presidente, que é tão loquaz, que fala tanto 
aos brasileiros, uma única palavra que V. Exª ou eu 
daríamos se fossem nossos filhos que tivessem ado-
tado uma postura daquela. Sei que V. Exª, como eu, 
teria aplicado uma reprimenda pública para que aque-
le exemplo não fosse entendido como um fato normal. 
Eu não vi.

Senador José Jorge, já tem alguma providência 
tomada com relação aos cartões corporativos? Falam 
cobras e lagartos, contas pagas, Deus sabe de quem, 
com os cartões de crédito. Não vieram com explicação 
alguma sobre que cartões de crédito pagaram conta 
de quem. E falam em familiares do Presidente.

Mais uma: o filho do Presidente, o Fábio, vendeu 
35% de uma empresa que não sei quanto vale – R$5 
mil, R$10 mil, R$15 mil, R$20 mil –, por R$5 milhões, 
Senadora Heloisa Helena, a uma concessionária de 
serviço público, que depende do Governo. Vendeu por 
R$5 milhões, e o Presidente disse que não tem nada 
a ver com a vida do filho, não. V. Exª diz isso do seu fi-
lho? Nem eu. Coisa com filho meu, tomo providências; 
se ele está errado, tomo, e tomo publicamente, porque 
sou homem público e aquilo que digo faz opinião. Ele 
não disse nada. Disse que não tinha nada a ver com a 
atitude do filho, mas o filho vendeu a empresa.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedemos mais dois minutos pela grandeza da 
liderança de V. Exª.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Vou con-
cluir, Sr. Presidente. Não deu uma palavra sobre o 
caso. Tráfico de influência, é claro! Comprar por R$5 
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milhões 35% de uma empresa que não vale R$10 mil, 
para quê? Para estar perto do Presidente, para fazer 
algum tráfico de influência em alguma hora. E não 
houve nenhuma providência.

A última: o Presidente, pessoalmente, tomou um 
empréstimo no Partido dos Trabalhadores de R$29 mil. 
E o empréstimo, dizem, é pago pelo Sr. Paulo Okamoto. 
O Presidente disse que não tem empréstimo algum. O 
Senador Aloizio Mercadante diz que não foi emprésti-
mo, foi adiantamento de viagem; e não há explicação 
alguma que convença o Brasil.

De repente, vem Vavá, cujo mérito é, na sua em-
presa de consultoria, ter uma bruta de uma fotografia: 
ele, o Presidente e a secretária, para demonstrar na 
entrada da consultoria que ali se vende prestígio, ali se 
manda, ali dá para fazer tráfico de influência, tanto que 
o consultório duplicou de tamanho em um ano.

Sr. Presidente, o que me move a vir falar sobre 
isso e externar a minha revolta é que até agora as ex-
plicações que o PT dá é que é caixa dois. O dinheiro 
de Marcos Valério, Genoíno e José Dirceu é de caixa 
dois, para cumprir compromisso de campanha eleitoral, 
para – nem admite – comprar hora de jatinho, não; para 
comprar Land Rover, não; para comprar partido políti-
co, não; para comprar obediência de parlamentar, não. 
Quero saber o que ele vai dizer com relação a essas 
coisas que chegam dentro da casa do Presidente.

Está passando para a sociedade que este Go-
verno está na hora de acabar. Todo dia há uma novi-
dade, uma novidade ruim. E o Presidente falando em 
urucubaca!

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Mais um minuto, antes que o Governo acabe, para 
V. Exª acabar o pronunciamento.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre-
sidente, estou anunciando que me reuni agora com o 
Presidente do PFL, com o Líder da Minoria, com o Lí-
der Rodrigo Maia, e tomamos uma posição de partido: 
vamos entrar com uma representação no Ministério 
Público. Num primeiro momento, vamos entrar – num 
primeiro momento! –, porque chega, chega de tanta 
impunidade, chega de tanto exemplo ruim ser dado. 
Tudo isso é decorrência de Waldomiro Diniz e Rogé-
rio Buratti, que não foram punidos e agora está o Sr. 
Vavá fazendo tráfico de influência. Chega! Este País 
está afundando cada vez mais. Estamos entrando, no 
Ministério Público, com uma representação de inves-
tigação das ações do Sr. Vavá, para que aquele tráfico 
de influência, pelo menos, seja freado, para que este 
País tenha dignidade mínima, para que o Presidente 

da República reflita dez vezes antes de fazer uma reu-
nião no Palácio do Planalto com... 

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador José Agripino, concedo mais um minuto 
para V. Exª salvaguardar também a memória do Vavá 
da Copa do Mundo de 1958, que nos fez vencer.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Isso, Sr. 
Presidente. Para que o Presidente tenha um momen-
to de reflexão. Ao fazer as reuniões com os cassáveis 
no Palácio do Planalto, que tenha um mínimo de de-
cência com a sociedade brasileira, que deve ter ficado 
indignada ao ouvi-lo dizer que aqueles que estavam 
ali, os amigões dele, tinham cometido um pecadinho, 
mas não eram corruptos, não. Como que estimulando: 
sejam candidatos de novo que o papaizão aqui vai dar 
cobertura a vocês! 

As urnas vão se encarregar daqueles que vão 
ser cassados e, antes que seja tarde, nós estamos 
aqui cuidando da decência e da probidade da vida do 
nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedemos a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque, do PDT do Distrito Federal.

S. Exª, regimentalmente, tem direito a usar da 
tribuna por 15 minutos, mas jamais cortarei a palavra 
do grande mestre.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Mão Santa, vim falar do futuro. Vim 
falar do futuro nesta que é a semana do futuro. Porque, 
nesta semana, o Brasil comemora ao mesmo tempo o 
Dia do Professor e o Dia da Criança. Dois dias ligados 
entre eles e ligados com o futuro.

Dois dias ligados também pelo abandono do 
Poder Público Federal ao longo da história de nosso 
País. Por incrível que pareça, os governos federais 
brasileiros, Senador Mão Santa, um depois do outro, 
nada ou pouco têm a ver, de acordo com a lei, com as 
crianças e com os professores.

Na semana passada, discutimos aqui, Senadora 
Heloísa Helena, uma tal de MP do Bem. Não aparecia 
o nome criança, não aparecia professor. Que MP do 
Bem é essa que não cuida de criança, nem de profes-
sor, nem de educação?

Hoje, Sr. Presidente, iniciamos a semana do pro-
fessor e da criança. A Nação brasileira abandonou as 
crianças e os professores aos Municípios e aos Es-
tados, que não têm recursos e, além disso, são muito 
desiguais entre si. O destino de uma criança brasilei-
ra depende, por isso, da sorte de onde nasceu e da 
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sorte de quem é o Prefeito no ano em que ela entra 
na escola.

O Brasil é um País desigual na renda de nossas 
cidades e também na vontade de cada um de nossos 
dirigentes municipais. Há cidades com renda per ca-
pita de quase R$20 mil por ano e outras em que essa 
não chega a R$600 por ano. Como deixar que o futuro 
de uma criança fique entregue ao Município, por mais 
boa vontade que tenha o Prefeito ou a Prefeita, se a 
renda per capita – não é a renda do Município ou da 
Prefeitura – não chega a R$600 reais e em outros lu-
gares é de quase R$20 mil?

Os Municípios são desiguais e não têm os recur-
sos necessários para assegurar uma boa educação a 
suas crianças. Enquanto a educação fundamental for 
responsabilidade de cada Prefeito ou Prefeita, será 
impossível assegurar uma educação equivalente, com 
a mesma qualidade, em todas as cidades brasileiras 
e a todas as crianças brasileiras.

Se o Dia das Crianças é federal, por que dei-
xamos que seja municipal a educação que elas re-
cebem? As crianças brasileiras, por isso, precisam 
de uma educação brasileira, nacional, federal, e não 
apenas municipal.

A nacionalização da educação básica é uma 
condição necessária para fazer a revolução educacio-
nal de que o Brasil precisa. E essa revolução começa 
pelo professor.

Apesar de toda a modernidade, a educação é e 
continuará a ser feita, sobretudo, pelo professor e pela 
professora. Por mais computadores que tenhamos, é 
o professor quem cuida da criança e está por trás da-
quilo que o computador transmite.

Educação é magistério. E professor é cabeça, 
coração e bolso, uma Santíssima Trindade da educa-
ção: cabeça, coração e bolso do professor.

Não é possível uma boa educação se o profes-
sor não for bem formado e dedicado. Não há como ter 
essa dedicação, essa formação, se o professor não 
for bem remunerado.

Hoje, a remuneração do professor, bem como 
sua seleção – daquele que vai cuidar da cabeça de 
nossas crianças e, portanto, do futuro do País –, são 
de responsabilidade do Município.

Concedo um aparte ao Senador José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Cristovam 

Buarque, minha solidariedade ao pronunciamento de 
V. Exª. Sempre discutimos em particular a questão da 
educação. V. Exª tem uma idéia de nacionalização do 
Ensino Fundamental, do Ensino Básico por excelência. 
Concordo com V. Exª. Na realidade, quando trabalhamos 
aqui o Fundef, a idéia era exatamente esta que agora 
V. Exª está ampliando: existindo lugares com poucos 

recursos e outros com mais recursos, pretendíamos, 
de certa maneira, tornar isso mais uniforme. Foi um 
passo. Mas V. Exª tem razão, pois só esse passo não 
resolveu o problema. Resolveu até na quantidade, pois, 
com a criação do Fundef, houve grande aumento da 
escolaridade. Agora, temos que dar um passo a mais: 
não cuidar só da parte financeira, mas também da 
parte técnica da educação, de forma integrada entre 
os três níveis de Governo. Então, é uma idéia impor-
tante, e, do ponto de vista operacional, precisamos 
discutir a melhor maneira de fazer, mas, sem dúvida, 
deixo minha solidariedade com V. Exª no sentido de 
que precisamos trabalhar e discutir essa idéia no Se-
nado Federal. V. Exª começou no Governo do Presi-
dente Lula com um programa bastante criativo, mas, 
depois que V. Exª saiu, eles entraram no lugar comum 
– diria que até pior do que o governo anterior, que im-
plantou algumas idéias. Mas isso vai acabar, e um dia 
precisaremos de idéias novas, e essa idéia de V. Exª 
é nova e importante.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Agradeço ao Senador José Jorge, sem dúvida alguma, 
um dos mais preocupados e que mais conhecem do 
assunto, até porque foi Secretário de Educação em 
Pernambuco, meu Estado. Sempre comparti de que o 
Fundef foi um grande avanço, mas foi apenas um passo. 
Eu sempre disse que o Ministro Paulo Renato deixou, 
entre outros, três pontos fundamentais: o aumento do 
número de estudantes universitários no Brasil, o que 
é um grande passo – mesmo que a qualidade não 
seja boa, existir uma faculdade numa cidade já é uma 
grande coisa; o Fundef; e a cultura da avaliação. Três 
pontos fundamentais.

No entanto, foi um passo muito pequeno, in-
clusive porque Ministério da Educação não pode ser 
banco para passar fundo. Tem de passar fundos, mas 
também intervir, participar da fiscalização, da seleção 
dos professores.

Por isso, se quisermos nacionalizar a educação, 
é preciso nacionalizar o professor.

Em muitos países, sobretudo aqueles que deram 
certo na educação, o professor, tanto do curso primário 
como do secundário, é um funcionário remunerado pelo 
Governo Federal. Ele não é funcionário do Município 
ou do Estado, mas, sim, do Governo Federal.

Entretanto, aqui, eu não proponho isso. Seria 
um passo grande demais. Para mim, o professor ser 
federalizado ou nacionalizado é simplesmente termos 
um piso salarial – não se trata sequer de um salário 
unificado para o professor, ainda que isso aconteça 
nas universidades e nas escolas técnicas. As univer-
sidades e as escolas técnicas têm salários unificados 
para o professor. Não importa o lugar da universidade, 
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o salário do professor é o mesmo. Porém, em relação 
à educação básica, é como se ela fosse secundária, 
relegada, como se não fosse a base da própria univer-
sidade – os salários são tão diferenciados a ponto de 
80% dos professores ganharem menos de R$ 250,00 
por mês, menos do que o salário mínimo. Isso deveria 
ser até ilegal!

Por isso, Sr. Presidente, todos que entendem a 
necessidade de um salário unificado para as universi-
dades deveriam pensar também um salário unificado 
para o Ensino Básico, o Ensino Fundamental, o Ensino 
Médio e mesmo para o Ensino Pré-Escolar. 

Para mim, nacionalizar o professor hoje consiste 
simplesmente em unificar o piso salarial que seria pago 
pela União a todos os professores do Ensino Básico 
no Brasil. Com isso, para não esquecer a Santíssima 
Trindade – cabeça, coração e bolso –, é preciso vin-
cular o salário unificado do piso do professor a uma 
unificação dos critérios de seleção e de participação, 
para saber a dedicação do professor. 

O professor, nessa proposta, continua como ser-
vidor de seu Município, mas depois de uma seleção 
federal, a partir da qual passaria a receber um salário 
pago pela União, e o Município poderia e deveria con-
tinuar pagando a sua parte.

De certa forma, é assim no Distrito Federal. As 
pessoas esquecem que, no Distrito Federal, o salário 
do professor, em média R$1.475,00 por mês, é pago 
pela União. Além disso, pelo menos no tempo em que 
fui governador, o Distrito Federal, com recursos pró-
prios, ainda complementava esse salário.

Se funciona no Distrito Federal, por que não pode 
ser assim nos outros Municípios? Se é assim aqui, 
com uma renda per capita de R$16 mil, por que não 
se adota o mesmo procedimento em cidades como 
Tutóia, cuja renda é de R$617,00; ou em Bacuri, que 
tem renda de R$581; ou em Axixá, que é de R$526,00? 
Por que aqui conseguimos federalizar a educação, o 
salário do professor, e não conseguimos fazer o mes-
mo nos Municípios mais pobres do Brasil?

Afinal, se a criança deve ser cuidada como patri-
mônio nacional, o professor do Ensino Básico tem de 
ser respeitado como um grande recurso nacional.

O petróleo, por exemplo, é federal, a moeda é 
federal, os aeroportos são federais, mas o professor 
é tratado como se fosse apenas municipal.

Não é possível, Sr. Presidente, hoje, o Governo 
Federal pagar a cada professor do Brasil o que paga 
ao professor do Distrito Federal. Isso é impossível! 
Mas se o Governo Federal decidisse dobrar – essa é 
a minha proposta – o salário médio do professor muni-
cipal e estadual, atualmente de R$ 530,00, elevando-o 
para R$1.000,00 ao mês, que ainda não é o salário 

que merece o professor, seria necessário desembol-
sar um valor anual de cerca de R$6 bilhões. Isso, se 
fosse feito para a metade que – sabemos – passaria 
numa seleção federal.

No entanto, suponhamos que aplicássemos o que 
eu comecei como ministro: o Programa de Certificação 
Federal do Professor, inicialmente para professores de 
1ª a 4ª série. Isso custaria apenas R$2 bilhões. Se, 
no primeiro momento, dobrássemos o salário de 80% 
dos professores que ganham até R$250,00 – dobran-
do o salário médio deles que é de R$200,00 –, isso 
custaria R$4 bilhões. Com esse incentivo, em poucos 
anos, todos seriam aprovados nos concursos. Cabeça, 
coração e bolso juntos mudariam a realidade.

Neste momento, quando todos fossem beneficia-
dos por isso, teríamos de gastar R$12 bilhões. Parece 
muito, mas equivale a 1,5% da receita prevista para 
2006 no Orçamento da União. Com 1,5%, faríamos 
uma revolução, atendendo aquilo que é mais sublime 
em um País: a criança e aquilo que é mais fundamental 
para formar a criança, que é o professor.

Sr. Presidente, se não fizermos isso, não pode-
remos comemorar, como devemos, o dia 12 e o dia 15 
de outubro, seria hipocrisia fazê-lo. 

Na campanha eleitoral, o Presidente Lula pro-
meteu fazer isso, e nós fizemos campanha para ele 
esperando que isso seria cumprido. No primeiro ano 
do Governo, o MEC começou a executar o programa 
de certificação federal dos professores – inicialmente, 
os professores da primeira à quarta série. Em 2004, o 
mesmo Governo que começou o programa desativou-
o, abandonando o compromisso.

Nesta semana do Dia da Criança e do Dia do 
Professor, é hora de cobrar os compromissos de cam-
panha de 2002 e pensar também adiante. Se adiarmos 
mais, para além desta data, só os hipócritas continua-
rão comemorando o dia 12 e o dia 15 como da criança 
e do professor.

Hoje, apesar de toda a frustração, da tristeza, do 
pesadelo ao olhar o futuro, alguns ainda comemoram 
essa data com esperança. O dia 12 e o dia 15 de ou-
tubro ainda não são festas iguais à do dia 13 de maio, 
porque apesar de a abolição ter ficado incompleta, ela 
ao menos foi proclamada, mas ainda não proclamamos 
a libertação das crianças e professores. Os dias 12 e 
15 ainda são apenas datas festivas e mentirosas de 
um País que não cuida de suas crianças nem apóia 
os seus professores, são datas ilusórias.

O Brasil ainda tem tempo, mas não muito, para 
evitar ser uma nação secundária, perdida. E o nosso 
futuro passa pelas crianças e, estas, pela formação 
dada pelos professores. Por isso, o futuro é construído 
pelos professores.
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Esta semana deveria ser chamada de “semana 
do futuro”, mas ainda não pode ser chamada assim. 
Ainda é a semana do abandono do futuro, mas ainda 
continua sendo uma semana de esperança. É em nome 
dessa esperança, Senador Mão Santa, Senador Paim, 
que eu vim aqui falar pelos professores e pelas crian-
ças, fazer um apelo para que, juntos, esta Casa tome 
a iniciativa e trabalhemos um projeto que permita fazer 
da criança e do professor uma preocupação natural, 
nacional, e não apenas municipal. Se nós federaliza-
mos tudo o que é dos ricos, está na hora de federalizar 
aquilo que é do futuro: a criança e o professor.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedemos a palavra ao Senador Paulo Paim do PT 
do Estado do Rio Grande do Sul de acordo com a ins-
crição. Em seguida falarão a Senadora Heloísa Helena 
e o Senador Heráclito Fortes – o Piauí e o Brasil estão 
aguardando, ansiosamente, a palavra de S. Exª.

Senador, de acordo com o Regimento, V. Exª 
tem direito a usar 15 minutos, mas jamais cortarei a 
sua palavra.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Mão Santa, em primeiro lugar, quero 
cumprimentar uma comissão lá do meu Rio Grande, de 
Canoas, que está aqui no Senado e que hoje terá um 
encontro com os representantes da Caixa Econômica 
Federal. Amanhã irei acompanhar essa comissão em 
uma audiência por mim marcada com o Ministro das 
Cidades, Marcio Fortes, com o objetivo, Sr. Presiden-
te, de discutir a situação de quatrocentas famílias que 
estão para ser despejadas lá em Canoas, famílias do 
conjunto habitacional Guajuviras. Essa comissão, Sr. 
Presidente, é formada pelo Secretário Municipal de 
Planejamento Urbano de Canoas, que é o arquiteto 
Luís Carlos Buzatto; pelo Deputado Estadual Dionil-
so Marcon; pelo Deputado Federal Marco Maia, pela 
Deputada Federal Yeda Crusius; pelos Vereadores de 
Canoas Jozir Bernardes Prestes, Nelsinho, José Carlos 
Patrício e Ricardo Maciel e, além desses, pelo Vice-
Prefeito da cidade, Jurandir Marques Maciel.

Queria além desse registro, cumprimentar espe-
cialmente os moradores da região onde fica a cidade 
de Lagoa Vermelha, lá no Rio Grande, que hoje movi-
mentam-se intensamente para que sejam concluídas as 
obras de asfaltamento da BR-470, na região nordeste 
do Estado, divisa com Santa Catarina. Essa, Sr. Presi-
dente, é fundamental para a população dessa região, 
da região nordeste, e para a integração com o Estado 
de Santa Catarina. Esperamos que haja, efetivamente, 
o aporte de recursos necessário por parte do Governo 
Estadual e do Governo Federal. 

Também gostaria de cumprimentar o Senador 
Flávio Arns, que apresentou, depois de oitocentos 
encontros e vinte mil pessoas consultadas, o primei-
ro relatório do substitutivo que ele está concluindo ao 
PL nº 6, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
de nossa autoria. 

O Senador Flávio Arns está fazendo, sem som-
bra de dúvida, um brilhante trabalho. Por isso, quero 
tranqüilizar os deficientes, sejam surdos, cegos, enfim, 
todos aqueles que têm algum tipo de deficiência e que 
estão preocupados porque achavam que o projeto iria 
ser votado conforme a redação dada dez anos atrás. 
Claro que isso não vai acontecer isso. O projeto foi 
apresentado por mim há dez anos, as leis vêm avan-
çando e inúmeras contribuições foram fornecidas pela 
Casa, por Deputados e Senadores – o substitutivo já 
está com quase cem artigos.

O Relator Flávio Arns, com a participação do 
Conade, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência, está contribuindo muito para 
o debate. O Conade participou das audiências públicas 
e contribuiu, e muito, para o avanço. Registro com satis-
fação – algo que acho correto – que o relator solicitou 
ao Conade que envie as últimas propostas até o dia 
18 de novembro deste ano para que, posteriormente, 
seja dado início às audiências públicas que vão apri-
morar ainda mais o estatuto. Essas audiências públicas 
vão ocorrer na Comissão de Assuntos Sociais aqui do 
Senado, que vai, naturalmente, ouvir toda a sociedade 
civil para, aí sim, dar redação final ao projeto. 

Sr. Presidente, concluo essa parte do meu dis-
curso dizendo que tenho certeza de que as Srªs e os 
Srs Senadores estão no caminho certo em relação a 
esse estatuto, buscando a integração e a contribuição 
de todos os que convivem e trabalham arduamente 
com esse tema tão importante. Sei que a Senadora 
Heloísa Helena é uma estudiosa do assunto e está 
colaborando muito. S. Exª não deixará que o estatuto 
seja aprovado sem que signifique realmente um avan-
ço, assim como eu ou o Senador Flávio Arns também 
não deixaremos.

Algumas pessoas, por falta de conhecimento 
quanto à tramitação da matéria, ficam perguntando se 
o estatuto não irá retirar direitos. Ora, só se estivésse-
mos em uma situação de total maldade – eu não quero 
usar um termo pejorativo em relação ao tema. Só se 
houvesse muita maldade no ar para nós construirmos 
um projeto com mais de cem artigos que não signifi-
casse avanços para todos os setores, inclusive para as 
entidades que atuam há anos nessa área. Faço esse 
esclarecimento para que não fique nenhuma dúvida. 

Senador Mão Santa, aproveitando ao máximo 
o meu tempo, ainda quero dizer que, diversas vezes, 
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venho à tribuna para comentar ações positivas do 
Governo. Quando há ações negativas, porém, não 
deixo de vir aqui, fazer desta tribuna uma trincheira 
de resistência.

Veja, Sr. Presidente, quantas páginas eu tenho 
neste pronunciamento: são quase dez páginas. Não 
vou lê-las na totalidade, mas estou, detalhadamente, 
analisando a tal “MP do Bem”. Já manifestei a minha 
preocupação sobre a forma como está sendo feita a tal 
renegociação das dívidas daqueles que se apropriaram 
do dinheiro dos trabalhadores, que não o repassaram 
para a Previdência e podem, cada vez mais, negociar 
com um número maior de anos.

Sei do entendimento de V. Exª, que entendo equi-
librado, demonstrando que muitos prefeitos não têm 
culpa quanto a dívidas não pagas por prefeitos passa-
dos. Por isso V. Exª pediu que eu tivesse muito cuida-
do nessa análise. Pois bem, tive o cuidado e fui tratar 
de outro ponto. 

Descobri, Senador Mão Santa – e não apenas eu; 
Deputados e Senadores falaram –, que nesta “MP do 
Bem” passou um outro artigo que vai prejudicar o apo-
sentado que tem pequenas ações em que tinha direitos 
a receber. Aliás, são direitos que o aposentado ainda 
têm se a Câmara não derrubar o artigo aprovado pelo 
Senado, que diz que as ações no Tribunal de Pequenas 
Causas relativas a pequenos direitos que foram retira-
dos dos aposentados e pensionistas, os quais foram 
ganhos e estavam sendo recebidos dois meses após 
a decisão do Tribunal de Pequenas Causas, poderão 
ser postergadas para dois anos. Isso não é justo! Isso 
passou na surdina! Eu não sabia disso, como tenho a 
certeza de que a maioria das Senadoras e dos Sena-
dores aqui presentes também não sabia.

Por esse motivo, de forma correta, alguns Depu-
tados se insurgiram contra esse artigo, que foi apro-
vado por conta do tal acordo de Lideranças. A maio-
ria com a qual falei, ontem, hoje e no fim de semana, 
também não sabia desse artigo, que pune principal-
mente aposentados e pensionistas, Senador Valdir 
Raupp, que têm direito a pequenos ganhos perdidos 
há muitos anos. Ficam brigando na Justiça, vão para 
o Tribunal de Pequenas Causas, ganham e, agora, se 
isso não estiver previsto no Orçamento do respectivo 
ano, terão de esperar o resultado do Orçamento do 
outro ano, conforme a projeção que quem for governo 
resolver fazer.

Não importa quem é o Governo, sempre digo: os 
governos passam, mas a lei fica. Daí, se o Governo 
previr que para tal ano vai-se pagar para o Tribunal 
de Pequenas Causas o correspondente – vou dar um 
exemplo – a R$1 bilhão, todo aposentado que, naquele 
ano, ganhar uma ação depois que o limite de R$1 bilhão 

for ultrapassado não receberá mais, terá de esperar a 
projeção do Orçamento do outro ano.

Acredito que a Câmara dos Deputados, pela re-
sistência lá instalada de forma correta, vai derrubar 
essa emenda, que veio no silêncio da madrugada e 
de cujo conhecimento ninguém tomou. Eu não tomei 
conhecimento disso! Inclusive, vou fazer disso assunto 
de debate na minha Bancada no Senado.

Não posso concordar com que, por acordo de Li-
deranças, se vote algo de que não tenhamos conheci-
mento. Com relação à questão dos Municípios, houve 
um amplo debate, mas, com relação a essa questão 
dos aposentados e pensionistas, não. Ninguém sabia 
que esse artigo tinha entrado na lei.

Concedo o aparte ao Senador Rodolpho Touri-
nho.

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senador 
Paulo Paim, mais uma vez, solidarizo-me com V. Exª. 
Nesse caso específico, não podemos aceitar que as 
medidas provisórias, para serem votadas nesta Casa, 
cheguem meia hora antes e que, na calada da noite, 
sejam inseridos artigos, propostas ou sabe lá o quê, 
de maneira tal que nem tenhamos tempo de anali-
sá-los. Não consegui entender aqui, na quinta-feira, 
exatamente o que acontecia. Convivi com a MP do 
Bem, estudei durante todo esse tempo essa MP, mas, 
de repente, foram inseridas 28 alterações, e uma de-
las foi essa. Dessa forma, quero solidarizar-me com 
V. Exª, com os aposentados e com os pensionistas, 
porque isso não se faz. Isso não é correto! Isso não 
pode mais ser aceito! Isso não é forma de se tratar a 
questão tributária no País! Isso é um desrespeito aos 
aposentados e aos pensionistas! Solidarizo-me com 
V. Exª e parabenizo-o.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador Rodolpho Tourinho.

Senador Ramez Tebet, prefiro que me digam: 
“Paim, será votada uma emenda tal, que significa que, 
no Juizado de Pequenas Causas, os aposentados e 
os pensionistas não terão mais esse direito!”. Assim, 
pelo menos levanto o meu braço e digo que voto con-
tra. Esse artigo, no entanto, passou na surdina, passou 
escondido. Tenho certeza de que 90% das Senadoras 
e dos Senadores não conheciam esse detalhe.

Sr. Presidente, Senador Mão Santa, quero que 
faça parte do meu discurso um artigo do articulista Flá-
vio Tonelli Vaz, que, se não me engano, é do PCdoB. Ele 
faz um belíssimo artigo, com uma crítica muito dura es-
pecificamente a esse acordo. Ele considera lamentável 
que tenha passado essa emenda que retira um direito 
e uma conquista dos aposentados e dos pensionistas. 
Agora, esse direito simplesmente vai desaparecer. E 
era um direito assegurado – na minha cabeça, já era 
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cláusula pétrea. Mas, de repente, na calada, no silên-
cio da noite, a emenda entra, ninguém fica sabendo, 
e concordamos.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Paulo Paim, prorroguei por mais cinco minu-
tos, devido a coragem com que V. Exª sempre defende 
os aposentados e os pensionistas.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quero 
ser coerente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pela grandeza com que apresenta sempre os as-
suntos nesta Casa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mão Santa, estou sendo coerente, e a maioria dos 
Senadores aqui presentes faz com a cabeça um sinal 
positivo no sentido de que não sabiam também desse 
artigo, demonstrando uma revolta. Como é que nós, 
que brigamos tanto pelos direitos dos idosos, que fa-
lamos tanto do Estatuto do Idoso, aceitaríamos uma 
emenda desse tipo, se soubéssemos que ela estava 
inserida na MP do Bem?

Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, para con-
cluir, ainda deixo quatro outros pronunciamentos que 
quero que sejam considerados todos lidos na íntegra. 
Em um deles, trato de taxa de juros. Estou no time que 
não aceita que o Brasil seja campeão do mundo em 
taxa de juros. Quanto mais mando estudarem essa 
matéria – e aí a assessoria me subsidia –, mais fico 
preocupado.

Rapidamente, se V. Exª me permitir, Sr. Presiden-
te, quero falar dos juros altos, da enorme arrecadação 
tributária, do superávit primário crescente e da desva-
lorização da moeda frente ao momento por que ora 
passamos. É preciso mudar o rumo da economia.

A taxa de juros – quero me centrar nos detalhes, 
não vou ler todo este discurso – no Brasil é a mais 
elevada no mundo, seguida pela da Turquia e pela do 
Egito. Sr. Presidente, a taxa de juros no Brasil, para 
empatar com a da Turquia, teria de diminuir 7,5% – são 
quase 8% para encontrar a taxa do país que está em 
segundo lugar. Isso é inaceitável!

Nós, que ao longo de nossas vidas... Senado-
ra Heloísa Helena, agora me lembrei de V. Exª, que 
sempre fala: “Ao longo da minha vida, dediquei meus 
melhores anos...”. Agora, usei o mesmo termo. Como 
nós, que sempre criticamos as taxas de juros, vamos 
concordar que, para ficarmos de novo em segundo 
lugar, temos de diminuir a taxa de juros no Brasil em 
torno de 8%, para empatar com a da Turquia e para 
ficar perto da do Egito? Isso é inaceitável!

Devido a isso, Sr. Presidente, quero que V. Exª 
também reconheça e considere como lido na íntegra 
o meu discurso, duro, contundente, contra a taxa de 
juros. É inaceitável que, neste momento em que se fala 
tanto em crescimento, continuemos com uma taxa de 
juros que é a maior do mundo.

No meu Estado, Sr. Presidente, a situação do 
desemprego é muito grave. Por isso, alguns não en-
tendem quando fazemos aqui o debate, Senador Herá-
clito Fortes, sobre a questão do fumo. No debate que 
tivemos lá, Senadora Heloísa Helena – e V. Exª fez 
um belo pronunciamento na tribuna há alguns dias –, 
o que ouvi dos agricultores foi o seguinte: “Queríamos 
que dessem o mesmo tratamento que querem dar ao 
fumo às bebidas alcoólicas”. Eu ouvi muito isso lá, e 
ninguém me respondeu.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo mais um minuto a V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Desde a 
proibição da propaganda, nem isso foi feito.

Estou pegando carona no discurso de V. Exª, 
quando falou que não se conseguiu, no Congresso, 
sequer proibir a propaganda de bebida alcoólica, e todo 
mundo sabe que o álcool faz tanto ou mais mal que o 
próprio fumo para o ser humano. Convenção-Quadro 
para o cigarro, Convenção-Quadro para o álcool!

E a situação do Rio Grande do Sul, quer queira 
ou não, é uma realidade.

Além desse debate no campo da saúde que po-
demos enfrentar, há também a questão econômica, e 
vou concluir.

O Rio Grande do Sul, queiramos ou não, é o maior 
produtor de armas. E isso foi incentivado. É também o 
maior produtor de fumo, o que também foi incentivado 
por anos e anos. E, ainda na política de exportação, o 
que é correspondente aos exportadores, não se está 
devolvendo para o Estado. Assim, a situação do Estado 
cada vez se agrava mais no campo econômico, sem 
contar ainda a situação do Mercosul, dos produtos que 
entram pela fronteira do Rio Grande do Sul, numa com-
petição totalmente desfavorável aos produtores, aos 
empreendedores e aos trabalhadores gaúchos.

Recentemente, inclusive, um sindicalista foi as-
sassinado porque estava fazendo um protesto contra 
o desemprego.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
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Senadores, juros altos, enorme arrecadação tributá-
ria, superávit primário crescente e desvalorização da 
moeda americana frente o real: essa é a fórmula que 
tem levado à desaceleração do crescimento dos se-
tores produtivos e ao desemprego.

É preciso mudar os rumos da economia. A taxa 
de juros no Brasil é a mais elevada do mundo, seguido 
pela Turquia e pelo Egito. 

Com uma taxa Selic de 19,50 (determinada pelo 
Comitê de Política Monetária – COPOM), em 15 de 
setembro, menos a previsão inflacionária de 5,1%, 
chegamos a uma expectativa de 14,4% de juro real. 
Enquanto que a Turquia, segunda maior taxa de juros 
mundial, tem um percentual de juros reais de 7,5% ao 
ano, ou seja, o juro no Brasil hoje é de 50% a mais que 
o país que ocupa o segundo lugar.

Isso significa que superamos em muito o Turquia, 
que detém a segunda maior taxa de juros do mundo, 
um índice nada animador, pelo contrário, que revela 
o desaquecimento da economia, diminui o poder de 
compra do brasileiro, desmerecendo o mercado inter-
no e dificultando as exportações.

A nossa atual taxa de juros reflete o rigor com 
que a equipe econômica vem controlando os impul-
sos inflacionários, porém valendo-se desse instru-
mento para controlar os preços provocando, assim, 
uma redução na produção industrial e uma alta taxa 
de desemprego.

Mantendo as altas de juros, o Governo Federal 
privilegia o setor especulativo em detrimento ao setor 
produtivo. Enquanto as indústrias perdem competitivi-
dade e mercado os bancos atingem lucros recordes.

Acredito que podemos encontrar mecanismos 
que provoquem gradativa diminuição nas taxas de ju-
ros sem influenciar drasticamente a inflação.

Falo em nome dos milhares de desempregados 
e de outros tantos que procuram entrar no mercado 
de trabalho e não conseguem colocação.

Falo em nome dos empresários que estão com a 
responsabilidade em suas mãos de deixar pais e mães 
de família sem emprego.

É inadmissível, num País com tantas carências 
como o nosso, que se paguem mais de R$140 bilhões 
de juros da dívida em um ano, não sobrando recursos 
para investimentos e programas de redução das desi-
gualdades sociais.

É preciso, Sr. Presidente, munir o Estado de uma 
política econômica que distribua melhor a renda. É 
necessário incrementar o mercado interno, o que iria 
conseqüentemente gerar maior arrecadação e levar 
a economia brasileira a um novo ciclo: promovendo o 
crescimento do PIB e o superávit do setor público, po-
rém com diminuição do nível de desemprego.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sr¨£s. e Srs. 
Senadores, por inúmeras vezes fiz uso desta tribuna 
para enaltecer ou elogiar ações do Governo Federal, 
mas também não poucas vezes a utilizei como uma 
trincheira de luta em prol daqueles que não tem voz, da-
queles que não são vistos ou não são considerados.

Quero hoje usá-la como trincheira para, não so-
mente denunciar, mas sobretudo buscar efetivamente 
que somemos nossas forças para não permitir, mais 
uma vez, uma injustiça para com os aposentados e 
pensionistas.

Na quarta-feira passada, 05 de outubro de 2005, 
o Senado aprovou, por acordo de Líderes, a chamada 
“MP do Bem”. Infelizmente, uma emenda do Relator, 
apresentada no último instante da votação, veio ferir 
profundamente os direitos dos pequenos credores do 
INSS.

A emenda apresentada e aprovada trata com 
singular desrespeito esses cidadãos.

Reza a Lei dos Juizados de Pequenas Causas 
Federais que os créditos de pequeno vulto, assim con-
siderados de até 60 salários mínimos, limite de ação 
neste Juizado, seriam pagos, após decisão definitiva, 
em até 02 meses, com cadastro da dívida na Caixa 
Econômica ou Banco do Brasil, sob pena de seqüestro 
de bem para esse fim, portanto, não sendo considera-
dos precatórios e não tendo o mesmo tratamento.

A emenda denunciada, e que ainda está em tempo 
de não ser acatada pela Câmara dos Deputados nesta 
terça-feira, 11 de outubro de 2005, modifica drastica-
mente e inaceitavelmente o imediato pagamento dos 
direitos destes credores.

Ou seja, as decisões que somem valores maiores 
que o previsto no orçamento para pagamento destes 
créditos, naquele ano, serão pagos no exercício se-
guinte.

Imaginem, se da mesma forma que se usou de 
artimanhas para inserir esta emenda, também poderá 
usar para fazer previsão a menor no orçamento. Assim, 
como ficam nossos aposentados ou pensionistas?

Chamo, ainda, a atenção de que já na quinta fei-
ra, após votação da matéria, ocupei esta tribuna para 
cuidar de outra emenda, a meu ver, também, de má 
qualidade e lesiva ao sistema previdenciário.

A emenda que permitiu alongar, de 5 para 20 
anos, o pagamento das dívidas dos Municípios para 
com o INSS. Sabemos que esta é uma anistia velada e 
não um parcelamento equilibrado, inclusive, visto que o 
Governo prega o malfadado “déficit previdenciário”.
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Diante disso, pergunto: por quê, se é tão caridoso 
com os que estão lesando o Sistema Previdenciário 
e contrariamente perverso com os contribuintes que 
corretamente pagaram sua contribuição? Vale ressaltar 
que os contribuintes quando vão à justiça é somente 
porque já foram preteridos pelo Governo!

Não quero ser o “último paladino” da coerência 
como também não quero estar sozinho nesta bata-
lha, porquanto aqui estou conclamando a todos os 
que me ouvem a somarem esforços com a finalidade 
de reverter essa lesão dos direitos desses cidadãos, 
que não têm voz, não são vistos e não são conside-
rados, mas que deverão encontrar socorro em nosso 
fiel exercício do voto.

Peço, enfim, que inclua no meu pronunciamen-
to texto escrito pelo Sr. Flávio Tonelli Vaz, que retrata 
com riqueza de detalhe a matéria ora abordada, que 
segue na íntegra como divulgado.

“A MP Nº 252 E OS PAGAMENTOS DAS AÇÕES 
DE PEQUENO VALOR

Flávio Tonelli Vaz

A MP 252 ficou conhecida como “MP 
do Bem” porque diminui a carga tributária de 
diversos segmentos e setores da nossa eco-
nomia. Mas, a alcunha pode ser alterada. Foi 
aprovada no Senado Federal uma emenda 
do relator (Sen. Romero Jucá), a pedido do 
governo. Ela modifica substancialmente a si-
tuação dos pagamentos relativos a processos 
movidos contra a União no Juizado Especial 
Federal – ações de pequeno valor (não podem 
passar de R$18 mil), na sua imensa maioria 
créditos alimentícios do segurado do INSS. 
Com a aprovação da emenda, o governo não 
mais estará obrigado de pagar esses débitos 
em 60 dias. Os pagamentos ficarão limitados 
às previsões orçamentárias e poderão ser 
postergados por até dois anos.

A MP nº 252 responde pela necessidade 
de diminuir ou equalizar a carga tributária hoje 
reconhecidamente muito alta em diversos se-
tores econômicos. Por não aumentar impostos, 
mas, sim, diminuí-los, ficou conhecida como a 
MP “do Bem”. O seu texto original beneficiava, 
dentre outros, setores voltados para a produção 
de eletroeletrônicos, computadores, da agro-
pecuária. Além da diminuição tributária, são 
concedidos incentivos regionais e para aqui-
sição de bens e equipamentos para empresas 
exportadores ou que produzem bens que hoje 
são importados, para a inovação tecnológica, 

para contratação de pesquisadores, numa in-
finidade de benefícios tributários e creditícios. 
Durante a votação na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal, a lista foi ampliada, com 
modificações para micro e pequenas empre-
sas, zona franca de Manaus.

No Senado foi aprovada, dentre outras, 
uma emenda de relator (nº 27) alterando o 
art. 17 da Lei nº 10.259, de 2001 – a lei dos 
juizados especiais federais.

Esse artigo trata exatamente do meca-
nismo legal à disposição do Juiz para garantir 
o pagamento devido pela União. Ele determina 
que “tratando-se de obrigação de pagar quantia 
certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 
pagamento será efetuado no prazo de sessenta 
dias, contados da entrega da requisição” Esses 
pagamentos não demandam precatórios ou a 
existência de dotações orçamentárias. Quando 
a União não paga em 60 dias, “o Juiz determi-
nará o seqüestro do numerário suficiente ao 
cumprimento da decisão.”

Esse é um instrumento típico dessas 
ações. A agilidade no pagamento das pequenas 
causas respeita o modelo constitucional, que 
diferenciou os créditos contra a Administração 
pelo tamanho e pela natureza, apressando os 
menores de natureza alimentícia. A lei alterada 
é clara ao limitar o valor pago por esse meca-
nismo em R$18 mil reais por demandante. Para 
causas de maior valor, é preciso aguardar a 
fila de precatórios nos orçamentos seguintes, 
valores maiores são, inclusive, parcelados em 
diversos exercícios.

Se essa emenda for ratificada pela Câma-
ra, os pagamentos estarão limitados à existên-
cia de dotação orçamentária. Quando as do-
tações se esgotarem, os pagamentos estarão 
automaticamente transferidas para o próximo 
ano e o juiz somente poderá requisitar o mon-
tante junto aos bancos no outro ano.

Por exemplo, em 2005, para essas cau-
sas de pequeno valor relativas aos segurados 
do INSS, a programação orçamentária é de 
R$2,348 bilhões. A previsão durou até setem-
bro – somente o pagamento das sentenças que 
já tramitaram em julgado consumiu 99,8%. O 
volume é muito grande porque existem deze-
nas de milhares de aposentados recuperan-
do prejuízos causados pelo governo FHC no 
cálculo de suas aposentadorias.

Sem a mudança, os juizes continuariam 
a requisitar recursos e o governo teria que 
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providenciar dotações adicionais para suportar 
os pagamentos.

Com a mudança, como está praticamente 
esgotado o crédito orçamentário, não haverá 
mais pagamentos em 2005, o pagamentos das 
novas sentenças estarão transferidas para o 
próximo ano, e se dará somente nos limites da 
programação orçamentária de 2006. Os juizes 
somente poderiam requisitar valores em 2007 
e, mesmo assim, somente para as sentenças 
proferidas ainda em 2005. As sentenças pro-
feridas em 2006 ficariam para depois.

Como esta é uma mudança de natureza 
processual, ela atinge até mesmo as senten-
ças já proferidas e cujas requisições já foram 
emitidas (exceto para aquelas em que o prazo 
de 60 dias já esgotou).

O governo não está alterando o direito 
dessas pessoas, mas está dificultando o aces-
so aos efeitos dessas sentenças. É exatamente 
para evitar essa insegurança jurídica causada 
pelas mudanças de última hora que a Consti-
tuição proíbe o uso de MP para dispor sobre 
matéria processual (art. 62, § 1º, b).

Ao diferenciar o pagamento das requisições 
de pequeno valor frente aos precatórios, a Cons-
tituição Federal determinou a pronta liquidação 
das requisições e a conformação orçamentária 
para os precatórios (hoje podem até ser parcela-
dos). Como os pagamentos dos precatórios são 
postergados, a Constituição determina que os 
seus valores sejam corrigidos. Com a mudança 
na lei dos juizados especiais, o governo permite 
atrasar os pagamentos das pequenas causas 
sem inclusive ter que corrigir os seus débitos. 

Condicionando o pagamento das requi-
sições de pequeno valor às dotações orça-
mentárias, na prática a MP iguala institutos 
(requisições e precatórios) que a Constituição 
Federal diferenciou para proteger os de natu-
reza alimentícia e de pequeno valor.

Na prática, com a economia que fará com 
essas postergações, o governo compensa em 
muito as múltiplas benesses concedidas às 
empresas na MP nº 252. Não é por outro mo-
tivo que ameaçou vetar a MP ou obstruir a sua 
votação (se não for votada até 13 de outubro, 
ela perde a vigência) caso a Câmara não re-
ferende a mudança na lei dos juizados espe-
ciais. Coloca assim uma enorme pressão das 
empresas e setores econômicos beneficiados 
contra o direito dos segurados do INSS.

Vários partidos, entre eles o PCdoB, PPS, 
PDT e PV, apresentaram destaques visando 
rejeitar a emenda 27. A votação da MP está 
marcada para os dias 10 e 11 de outubro, na 
Câmara. A briga promete ser boa.”

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, eu gostaria de deixar registrado desta tri-
buna o movimento que está ocorrendo no dia de hoje 
na cidade de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, 
que tem objetivo de pedir a manutenção e continuida-
de das obras de asfaltamento da BR-470, na região 
Nordeste do Estado, divisa com Santa Catarina.

Essa manifestação tem a participação de pre-
feitos e vereadores da Região, deputados estaduais 
e federais, associações, agricultores, sindicatos, co-
operativas, veículos de comunicação, estudantes e 
população em geral.

A conclusão da BR-470 é um antigo sonho que 
tem tudo para dar certo e com toda certeza vai propi-
ciar mais desenvolvimento econômico e social para a 
região nordeste do Rio Grande do Sul.

Por isso, Sr. Presidente, faço um apelo para a 
retomada dessa obra.

Era o que eu tinha dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, estou muito feliz neste momento, pois tra-
go aos senhores informações importantíssimas no que 
se refere à caminhada do Projeto de Lei do Senado nº 
6, projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no 
Congresso Nacional.

Depois de 800 encontros com o movimento e 
entidades das pessoas com deficiência, onde mais 
de 20.000 pessoas participaram, fluindo propostas 
de todas as áreas de atuação do estado e sociedade 
em geral, temos a alegria de informar aos senhores 
que o Senador Flávio Arns, Relator do projeto, apre-
sentou minuta de substitutivo do projeto, resultado 
desses encontros.

O Relator, Senador Flávio Arns, já enviou este 
substitutivo ao Conade – Conselho Nacional dos Di-
reitos da Pessoa Portadora de Deficiência, para apre-
ciação e possíveis contribuições.

Há um acordo político com o Conade para que o 
substitutivo e suas contribuições não sejam divulgados 
antecipadamente, pois o substitutivo, posteriormente 
a essa avaliação do Conade, passará por audiências 
públicas.

O Relator solicitou também ao Conade que envie 
suas propostas até 18 de novembro de 2005, para que, 
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posteriormente, seja dado o início às audiências públicas, 
tão necessárias para o aprimoramento desse estatuto. 

Essas audiências públicas ocorrerão no âmbito 
da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, 
nas quais buscar-se-á dar conhecimento e receber as 
manifestações, por meio de novas sugestões, da so-
ciedade civil organizada.

Aproveito também a oportunidade para parabeni-
zar o Senador Flavio Arns, como também as consulto-
rias e grupos de trabalho que contribuíram com a sis-
tematização e formatação do substitutivo em questão, 
composto por 96 artigos até o momento.

Sinto, Srªs e Srs. Senadores, que estamos no ca-
minho certo, buscando a integração e a contribuição de 
todos aqueles que vivenciam e trabalham arduamente 
neste importante tema, que busca a real e definitiva 
inclusão social deste segmento.

Uma grande saudação a todos!
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Quero acrescentar que o Rio Grande do Sul é o maior 
produtor de homens públicos da história do Brasil, e V. 
Exª tão bem o representa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Rio 
Grande do Sul agradece-lhe, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra, por permuta com a Senadora 
Heloísa Helena, ao Senador Heráclito Fortes, do PFL 
do nosso Estado do Piauí.

Senador Heráclito Fortes, regimentalmente, V. Exª 
tem direito a 15 minutos, mas jamais cortarei a palavra 
de V. Exª, que fala em nome do nosso Piauí.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Paulo Paim, fugindo um pouco do tema do 
meu pronunciamento, quero me congratular com V. Exª 
pela coragem de se manifestar sobre a maneira como 
foi aprovada aqui a MP do Bem. V. Exª está coberto de 
razão. Nós temos que criar juízo. Às vezes, aceitamos 
determinados acordos, e a Liderança do Governo não 
os honra. Essa é a verdade. No último momento, na 
vigésima hora, mete os penduricalhos.

O Brasil, que não está assistindo, pensa até que 
o Senado da República vota aquilo que não vê, ou que 
não lê, ou que não acompanha. Mas quero que todos 
entendam que não é bem assim. É a boa-fé que nos 
tem levado, algumas vezes, a cometer atitudes erra-
das, porque acreditamos na boa-fé e na proposta que 
vem do Governo e que geralmente é remetida a esta 
Casa de última hora, de afogadilho. E há sempre aquele 
pronunciamento de defesa do País: os patriotas têm 
que votar, a Nação terá prejuízo se não for aprovado 
naquela data, e, de maneira inocente, votamos.

Temos que ter cuidado para não deixar que es-
ses fatos se repitam. Quando o Governo quiser aprovar 
seus projetos, que venham para cá com tempo. 

V. Exª se lembra de que, quando quiseram criar 
aqui uma agência que não era agência, mas um pen-
duricalho que iria administrar os fundos de pensão do 
Brasil, colocaram, de última hora, a criação de quase 
900 empregos e quiseram que o Senado aprovasse 
na calada da noite.

V. Exª acabou de falar de um fato que ocorreu na 
Câmara dos Deputados – e aqui também –, em que a 
boa-fé dos Parlamentares permitiu que fosse aprovado 
um acordo que o Governo firmou internacionalmente, 
sem ser do âmbito das suas atribuições, com relação à 
Convenção-Quadro. O Governo empurra goela abaixo, 
aprova-se e, depois, vêm os penduricalhos.

Quero agradecer à Senadora Heloísa Helena 
pela permuta, já que vou me deslocar para o interior 
da Bahia, onde vamos discutir a Convenção-Quadro.

Senador Mão Santa, eu disse que ia tratar de outro 
assunto e termino falando do mesmo, porque o que me 
traz aqui, Senador Rodolpho Tourinho, é um assunto 
que vimos debatendo desde o dia da sua aprovação, 
o acordo do projeto-piloto do FMI.

O jornal O Globo, de ontem, domingo, traz uma 
das melhores matérias que vi nos últimos tempos, 
assinada pela jornalista, especializada em economia, 
Regina Alvarez. 

V. Exª se lembra, Senador Rodolpho Tourinho, de 
que o acordo com o FMI chegou aqui às 14 horas para 
ser votado no dia 23 de dezembro. Em nome do patrio-
tismo, o Congresso Nacional votou, embora assustado, 
porque era um acordo feito pelo Governo brasileiro com 
o FMI, até há bem pouco tempo condenado, combatido 
pelo PT, que dizia que o Fundo era o responsável por 
todos os pecados que o Brasil pagava. E, de repente, 
apareceu esse acordo, envolvendo R$10 bilhões, que 
seriam amortecidos anualmente, sendo a primeira par-
cela de R$2,9 bilhões. Esse dinheiro não seria contabili-
zado no superávit primário. Em nome disso e na boa-fé, 
aceitamos uma relação, que veio de maneira estranha, 
não do Ministério dos Transportes, nem do Ministério 
do Planejamento, mas da Casa Civil. 

Aqui está a matéria dizendo que a maioria dos 
recursos, Senador Rodolpho Tourinho, que tem que ser 
liberada até o dia 31 de dezembro, não o foi. Por quê? 
Porque o Governo agiu de má-fé, agiu com maldade. 

Essa matéria traz riquezas de detalhes que me 
impressionaram. Por exemplo, Senadora Heloísa He-
lena, R$83 milhões para as eclusas de Tucuruí. Não 
existe sequer o projeto. Mandou-se para cá, Senador 
Tourinho, para fazer aquela mudança. Está chegando 
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a época, e aí o Governo faz o remanejamento. E, mais 
uma vez, vai querer que o Congresso vote.

É exatamente sob a inspiração dessas modifi-
cações que existem os conluios com as empreiteiras, 
com as obras que não são prioridades. E o Governo 
fica mal, mas pior ainda fica a Nação, que não terá este 
ano o tão esperado recurso para investimento em in-
fra-estrutura, que era de real importância para o País. 
E o Governo se desmoraliza interna e externamente 
porque não cumpre sua meta com o Fundo Monetário 
Internacional. No palanque, diz que rompeu com ele 
depois de mais de 20 anos, mas, na prática, ajoelha-se 
e acocora-se quando faz um acordo dessa natureza.

Para a BR-101, da Paraíba, comemorada aqui, 
cantada em prosa e verso pelo Senador Ney Suassu-
na, Líder do PMDB, a liberação, até agora, foi de zero. 
Para um trecho da rodovia BR-101, em Pernambuco, 
deveriam liberar R$80 milhões, mas, até agora, zero. 
Para o Rio Grande do Norte, do Líder José Agripino, de 
R$52 milhões, até agora, zero. Em Salvador, Senador 
Rodolpho Tourinho, para a BR-407 e para a BR-324 
deveriam liberar R$38 milhões, mas a liberação foi 
zero. Acesso rodoviário da BR-101, em Santa Catari-
na, R$16 milhões. Foi liberado zero. 

Abro um parêntese: a Senadora Ideli Salvatti, com 
toda boa intenção, pensando que estava servindo ao seu 
Estado e ao País, até outdoor colocou em Santa Cata-
rina comemorando essa obra, e o Governo não libera e 
dificilmente irá liberar os recursos até o final do ano. 

Para uma rodovia na divisa de Goiás com a Bahia, 
a BR-020, deveriam liberar R$23 milhões. 

Fico por aqui.
Senador Ramez Tebet, quando aprovamos isso, 

cometemos um crime. Protestei, no dia seguinte, exi-
gindo fiscalização. Pedi, pela Comissão de Infra-Es-
trutura, que o Tribunal de Contas acompanhasse a 
questão. Tenho cobrado do Ministério dos Transportes 
e quero ressalvar que, nessa questão, o órgão tem 
menos culpa do que aparentemente se possa pensar. 
Se perguntarmos ao Ministro, S. Exª não terá uma 
opinião sobre quais dessas obras seriam a prioridade 
do País. O mesmo não aconteceu com o Ministro do 
Turismo e com o Ministro da Agricultura. Nós afirma-
mos isso porque fizemos esse questionamento, por 
meio da Comissão de Infra-Estrutura, aos já citados. 
Assim como também o fizemos em relação a alguns 
governadores. Recebemos a resposta de dezessete 
Governadores brasileiros que não foram consultados 
sobre as prioridades em seus Estados.

Concedo um aparte ao Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador He-

ráclito Fortes, V. Exª ocupa esta tribuna, mais uma vez, 
para continuar insistindo e pedindo ao Governo Federal 

para que atenda às prioridades deste País, para que 
aplique recursos em infra-estrutura. V. Exª tem expe-
riência, porque veio da Câmara dos Deputados, onde 
esteve por vários mandatos, trabalhou na Comissão de 
Orçamento, e V. Exª sabe que, daqui a uns dias, todos 
nós estaremos debruçados para tentar defender os nos-
sos Estados. Já que V. Exª está falando em estradas, 
iremos defender as obras que estão paralisadas, de-
fender recursos para as péssimas estradas existentes. 
Varamos noites e noites, e o Governo Federal, depois, 
não honra compromisso nenhum, não honra nada, 
absolutamente nada. Então, V. Exª tem razão quando 
comparece a esta tribuna. V. Exª não fala apenas pelo 
seu Estado, V. Exª fala pelo Brasil. O Brasil precisa de 
investimentos. Esse superávit aplicado em juros tem 
sido um acinte contra a Nação brasileira. Está muito 
difícil agüentar isso tudo. E, como diz V. Exª, no caso 
das estradas, diga-se de passagem, o Ministério está 
ocupado por um homem público de espírito cívico, e 
não se pergunta a ele quais são as prioridades! Ele 
luta com dificuldades. O que ele tem é perseverança, 
e muita. Não sei até quando ele vai perseverar, porque 
não dão recursos ao seu Ministério. Essa é a verdade. 
E não se ouve o Senado para ver quais são as priori-
dades. E quando digo Senado, digo a sociedade, digo 
os Governadores, a que V. Exª se referiu.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. Se-
nador, essa é apenas uma amostra do dia-a-dia com 
o qual esta Casa se depara, produto da arrogância e 
da prepotência do Governo Federal. O que eu gos-
taria era que a peça orçamentária brasileira, que é a 
segunda lei mais importante depois da Constituição, 
fosse respeitada. Aliás, o Senador Romero Jucá, que 
foi Relator do Orçamento do ano que vem e também da 
MP do Bem, pode prestar um grande serviço à Nação, 
esclarecendo. Eu perguntei, à época, e S. Exª disse 
que não tinha culpa em relação ao acordo com o FMI, 
porque tinha vindo pronto do Governo. Entendo que, 
como defensor do Governo, S. Exª, dando um crédito 
de confiança ao Governo, tenha concordado em re-
meter essa peça tão importante para aprovação, mas 
cabe a S. Exª agora cobrar a sua execução.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Rodolpho 
Tourinho.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI.) 
– Senador Heráclito Fortes, concedi mais cinco minu-
tos a V. Exª: um, em respeito ao tema e quatro, pela 
grandeza com que V. Exª representa o Piauí.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª.

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Sena-
dor Heráclito Fortes, acho que V. Exª tem muita razão. 
Realmente, isso é apenas uma amostra, quando ana-
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lisamos a questão toda. V. Exª se referiu a algumas 
estradas e a alguns casos no meu Estado da Bahia. 
Existe um trecho que é muito ruim. Por exemplo, a du-
plicação da BR–101 na Bahia vem do norte até a fron-
teira da Bahia, onde pára; da fronteira da Bahia para 
o sul, também é prorrogado. Lá dentro, não acontece 
nada. Então, além de tudo isso, dessa situação, eu 
tenho de protestar também pelo descaso do Governo 
Federal com o meu Estado. Falei que isso é apenas 
uma amostra, porque não acontece só com as estra-
das. Passamos e vamos passar por um problema sé-
rio na área de energia. Penso que o Governo tem de 
investir mais. O Governo não está investindo. Ao con-
trário daquelas soluções de mercado, até do Governo 
passado, muito do que era tido como solução, não é. 
Enfim, falarei sobre isso depois. Parabenizo V. Exª por 
essa posição de alertar a Nação para essas questões 
que acontecem no dia-a-dia do País.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª. 

Senadora Heloísa Helena, Senador Rodolpho 
Tourinho, Senador Ramez Tebet, Senador Paulo Paim 
– que tem se destacado aqui por posições coerentes e 
de independência –, creio que temos, a partir de agora, 
quando chegarem aqui, de última hora aqui, essas más 
intenções do Governo – não chamo nem de projetos 
nem de medidas –, juntarmo-nos todos, independen-
temente de Partidos, com lupa, para descobrirmos o 
que há por trás disso. 

É a quebra de confiança, Senador Mão Santa. É 
o mesmo que, em jogo de dominó, quererem lhe pas-
sar uma pedra de cinco no lugar da de seis. Isso não 
se faz. O companheiro na mesa, distraído, na boa-fé, é 
enganado. Lá no final do jogo, percebe que as pedras 
não juntam e quer voltar. É assim que o Governo tem 
agido com o Congresso da República. 

Lamento que fatos dessa natureza se repitam e 
aí vem o deus-nos-acuda em cima da hora. Se não se 
aprova, não é patriota, está contra o Brasil. Na cria-
ção da tal Previc, chegou-se à sofisticação de colocar 
bilhões na mão de um monstrengo, que não era Se-
cretaria, tampouco agência, mas tinha a sofisticação 
de, aprovado pelo Governo, seus recursos não serem 
contingenciados, num privilégio inaceitável, diferente-
mente do que se dá no tratamento com as agências 
que, embora rentáveis, dependem de recursos para 
manter a fiscalização, Senador Romeu Tuma.

Algumas agências que arrecadam três bilhões por 
ano não recebem do Governo a contrapartida de 300 
milhões para sua manutenção, como acontece com 
a Agência Nacional de Petróleo, com a Aneel e ficam 
privadas de exercer condignamente a sua função.

(Interrupção de som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI. Fa-
zendo soar a campainha.) – Senador Heráclito Fortes, 
prorrogo por mais um minuto. O Piauí queria ouvi-lo 
todo o tempo e o Brasil.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Aliás, 
a esse respeito Senador Rodolpho Tourinho, quero 
alertar para o tratamento que o Governo vem dando 
com relação às agências reguladoras, para o qual o 
Senador José Jorge tem chamado a atenção desta 
Nação. Estamos aí com a Aneel praticamente para-
lisada porque o Governo não manda os nomes para 
substituir os diretores cujos mandatos estão findando. 
E fica por isso mesmo. Quem paga é o País.

Senador Romeu Tuma, não poderia encerrar sem 
ouvi-lo, com a permissão e a generosidade do Sena-
dor Mão Santa.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – O Senador Mão 
Santa é tão bom que estamos sempre orando por ele. 
Senador Heráclito, eu vinha no carro ouvindo o seu 
discurso, senti a sua angústia, não diria rancor pelo o 
que está acontecendo, mas sua tristeza profunda...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Revolta 
pelo desrespeito com esta Casa e com a Nação.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Só o próprio 
espírito do seu pronunciamento fragmentou a minha 
oitiva. Mas talvez eu possa formar um conjunto, um 
mosaico dessa revolta que V. Exª demonstra em dois 
fatos a que fez referência: as estradas, a homenagem 
à Senadora Ideli e agora a grande dificuldade por que 
passam as agências gerenciais, naquilo que seria 
obrigação do atendimento público. As agências foram 
criadas para que a população não tivesse dificuldade 
em receber os serviços que foram privatizados. E o 
que acontece: o Governo está deixando correr o tem-
po e algumas vão parar por falta de diretores e técni-
cos. Ouvi as reclamações que são feitas nos nossos 
corredores. Então, Senador Heráclito Fortes, a luta 
de V. Exª vale a pena ser continuada. Gostaria que V. 
Exª continuasse nessa forma de se dirigir à socieda-
de brasileira, defendendo os interesses da população. 
Obrigado pela oportunidade.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Vou 
encerrar, Senador Romeu Tuma, agradecendo-lhe o 
aparte.

O Governo está criando um conceito tão ruim 
contra si próprio que...

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Está virando 
caso de polícia.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pois é 
verdade. Ontem, alguém me questionou sobre a minha 
posição com relação ao desarmamento e, sem que eu 
dissesse absolutamente nada, o eleitor me disse: “Vou 
votar contra, porque o Governo está, neste momento, 
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querendo desarmar o cidadão para transformar este 
País numa ditadura.” Assustei-me e ele completou: 
“Veja essa ligação extemporânea com o ditador vene-
zuelano” –, que não é bem ditador, mas infelizmente 
procede como se fosse.

Então, o Governo está começando a criar an-
ticlímax para que a população já se defenda até em 
questões que não são exatamente justas. Mas é isso 
mesmo. Quando se joga um cesto de pedra para cima 
e não se sai de baixo, elas terminam caindo, uma por 
uma, na cabeça de quem as atirou. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI.) 

– Concedo a palavra, de acordo com a lista de inscrição, 
à Senadora Heloísa Helena, do P-SOL de Alagoas.

Ainda estão inscritos os Senadores Rodolpho 
Tourinho e Ramez Tebet. Segundo informações, ela 
permitiu permuta com o Senador Ramez Tebet, do 
PMDB do Estado do Mato Grosso do Sul.

S. Exª, regimentalmente, tem direito a quinze mi-
nutos, mas jamais eu cortaria a palavra dessa grande 
expressão da esperança da política no Brasil.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agra-
deço a V. Exª e, mais especialmente, à Senadora He-
loísa Helena, que me concede alguns minutos. Serão, 
realmente, alguns minutos, porque, de notícia ruim, a 
gente tem de falar pouco! Chega de notícia ruim nes-
te País! 

Sr. Presidente, no meu Estado de Mato Grosso 
do Sul, há pecuaristas e criadores que cumprem com a 
sua obrigação; lá, existem órgãos do Governo, ligados 
à saúde sanitária, eficientes. Conheço o pessoal do 
Iagro, o pessoal da Delegacia de Agricultura de Mato 
Grosso do Sul; conheço-os e sei da conscientização 
que lá existe com relação à sanidade do rebanho do 
Estado, que mais bovinos possui neste País – são 
cerca de 25 milhões de cabeças. E pode-se avaliar a 
importância disso na economia do meu Estado e, por 
que não dizer, na economia do Brasil. 

Agora, vem a notícia triste: em uma fazenda do 
Estado, no Município de Eldorado, no meu Estado, 
140 animais estavam contaminados, segundo dados 
do Ministério da Agricultura. Sei, Sr. Presidente, que 
as providências emergenciais foram tomadas, é cla-
ro! Foram sacrificados todos os animais – havia 582 
animais naquela propriedade. 

Mas sabem o que me causa espécie? Por que 
isso, se se cumpre com a obrigação? Se o dono dessa 
propriedade é homem de conceito, segundo informa-
ções que tenho, e se não há notícias de que o gado 
seja contrabandeado? 

Fico preocupado, Sr. Presidente! Creio que o Mi-
nistério da Agricultura tem agido bem em defesa dos 
interesses do País, porque já comunicou o fato às au-
toridades internacionais. Por quê? Porque há o risco 
de um boicote contra nós, e o que me espanta é o se-
guinte: será que tudo isso não é um ato – e por que não 
afirmar – criminoso? Será que não é para prejudicar o 
Estado, para prejudicar o Brasil? Temos de averiguar, 
sim! É importante que o façamos! E é importante que 
o Ministério da Agricultura, que todas as autoridades 
dêem resposta imediata a esse problema, justamente no 
instante em que mais estamos evoluindo na qualidade 
do nosso rebanho, no momento em que mais aumen-
ta o número de gado bovino que o Brasil exporta, no 
instante em que o meu Estado se agiganta, em que a 
tecnologia está avançando cada vez mais.

Quero, aqui, prestar um tributo aos que produzem 
no meu Estado, Mato Grosso do Sul, e aos que produ-
zem neste Brasil. Lá, existe uma conscientização. Não 
quero que o fato levante suspeitas sobre aqueles que 
produzem no meu Estado. Sei que, lá, há consciência 
e, cada vez mais, está-se aprimorando a tecnologia 
empregada. 

Mas causa-me espécie não comparecer à tribuna 
para manifestar essa inquietação, essa desconfiança 
de que há algo errado nisso, Sr. Presidente. Eu não 
dormiria bem se não o fizesse. Por isso é que vim a 
esta tribuna dar este testemunho, dar este depoimen-
to; por isso é que vou ao Ministério da Agricultura, por 
isso é que vou percorrer as autoridades e continuar 
conversando com elas, porque não é possível que isso 
aconteça no instante em que estávamos absolutamente 
tranqüilos no Brasil, que a febre aftosa estava liquida-
da. Não havia mais o perigo do surto da doença, e eis 
que surge uma notícia tão triste como essa que trago 
ao conhecimento do Senado para pedir ajuda.

Sr. Presidente, observei algo também muito gra-
ve – creio que temos a obrigação de ser sinceros: o 
discurso do Senador Paulo Paim veio confirmar aquilo 
que li nos jornais. Fico triste com isso também. Temos 
de fazer o nosso mea culpa, o Senado inteiro errou. 
Errou porque confiou, mas errou; errou porque acredi-
tou, mas errou; e esse erro, Sr. Presidente, é contra os 
idosos, é contra os aposentados, é contra os pensio-
nistas, é contra aqueles que precisam de uma Justiça 
mais rápida e mais célere. São aqueles que procuram 
o juizado das pequenas causas, Sr. Presidente. 

Como pode acontecer isso? Como vamos dizer à 
Nação que votamos sem saber? Discutimos os assuntos 
mais relevantes da “MP do Bem”. E, lá, no escaninho 
dela, havia algo de prejuízo em relação àqueles que 
batem às portas do Poder Judiciário para reclamar o 
que têm direito. Agora, por meio dessa “MP do Bem” 
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que votamos, o prazo que eles têm para pagamento 
passou de dois meses para dois anos, Sr. Presidente, 
quando observamos que muitos daqueles que batem 
às portas da Justiça, quando as sentenças são cum-
pridas, já morreram!

Sr. Presidente, felizmente, as coisas foram des-
cobertas a tempo. Resta agora ao Senado, que fez 
modificações salutares nesta “MP do Bem”, recorrer 
à Câmara dos Deputados para dizer que o Senado da 
República fez isso, mas não queria fazê-lo.

É preciso bater no peito e fazer o mea culpa, 
confessar à sociedade brasileira, falar de peito aber-
to, Sr. Presidente, que isso, com toda certeza, não vai 
se repetir. 

Agora, o Senado vai ter de tomar mais cuidado 
quando se pedir para votar rapidamente as matérias, 
ainda que em nome do interesse nacional. Que nos 
debrucemos mais atentamente sobre os textos!

A população não sabe, muitas vezes, Sr. Presi-
dente, que emendas podem ser feitas, de última hora, 
por quem tem condições de fazê-las, aqui, dentro do 
Senado. Pode haver emendas de Relator, por exemplo, 
de última hora: estudou-se o texto até a véspera, mas, 
quando chega na hora, há modificações, e elas passam 
despercebidas. Tomara que isso não ocorra mais. 

Quero cumprimentar os Senadores Paulo Paim 
e Heráclito Fortes, que já se pronunciaram sobre esse 
tema, e quero tirar esse peso da minha cabeça, por-
que tenho certeza de que a Câmara vai derrubar essa 
emenda que o Senado votou – e, na minha opinião, 
votou de boa-fé.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena, do 
P-SOL, do Estado de Alagoas.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é lógico que 
vários Parlamentares, no dia de hoje, já fizeram o de-
bate sobre as mais novas denúncias de corrupção. In-
felizmente, a cada dia, há uma nova patifaria – e nem 
vou falar sobre isso hoje, até porque já está claro, para 
quem realmente quer ver, que, infelizmente, a estru-
tura governamental está de tal forma apodrecida que, 
onde se toca, sai secreção purulenta. 

Hoje, realmente, quero me dedicar a outro tema. 
Tentei fazer um aparte ao discurso do Senador Tião 
Viana, o que não foi possível, não por responsabilida-
de de S. Exª, mas em função do tempo.

Quero falar sobre a Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco. Trata-se de discussão que tive 
oportunidade de fazer nesta Casa, em que falei sobre 
bebidas alcoólicas, fiz apartes e fui aparteada pelo Se-

nador Paulo Paim, que também tem uma preocupação 
muito grande em relação ao fato.

Senador Romeu Tuma, fui parceira de V. Exª 
nesta Casa no debate sobre publicidade de bebidas 
alcoólicas, pois sabemos dos agravos gigantescos que 
causam não apenas à saúde individual, mas muito es-
pecialmente à vida em sociedade.

Por várias vezes, mostrei aqui que os agravos do 
álcool à saúde individual e à saúde coletiva são muito 
maiores do que os do fumo. Não é uma coisa qual-
quer. O álcool é uma droga psicotrópica. Infelizmente, 
seu consumo só aumenta, pois é aceito e irrespon-
savelmente estimulado pelos meios de comunicação, 
pela publicidade das bebidas alcoólicas, incluindo as 
cervejarias.

Nem o Governo passado, nem o atual tiveram a 
coragem política necessária para estabelecer mecanis-
mos de controle em relação à propaganda enganosa 
das bebidas alcoólicas. Por várias vezes, nesta Casa, 
tratei do tema, comparando os agravos à saúde indi-
vidual. Várias pesquisas mostram como o uso de be-
bidas alcoólicas, essa droga psicotrópica, transforma 
um cidadão pacato num assassino potencial; como o 
uso de bebidas alcoólicas está relacionado a mais de 
90% dos acidentes de trânsito com maior número de 
mortes; como mais de 90% dos estupros a crianças 
e mulheres, inclusive em suas próprias casas, estão 
relacionados ao uso de bebidas alcoólicas.

Mostrei aqui várias pesquisas, do Brasil e do 
mundo, de entidades sindicais, da Fiesp, e tudo aqui-
lo que mostra exatamente o quanto as bebidas alco-
ólicas mexem diretamente com a saúde individual, 
com a saúde da sociedade e com a violência de uma 
forma geral.

Antes de entrar na questão do fumo, que é o que 
me traz à tribuna hoje, concedo o aparte ao Senador 
Romeu Tuma, que, em vários momentos, militou co-
migo em relação a essa causa.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senadora, eu 
não teria o direito de interrompê-la, pela profundidade 
dos seus estudos quando vai à tribuna. V. Exª “não vai 
na galega”, desculpe a expressão. V. Exª vai à tribuna 
com confiança naquilo que realmente estudou e traz 
ao conhecimento da sociedade. Por isso, é respeitada 
nesta Casa e no País inteiro.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Obri-
gada, Senador.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Mas gostaria 
de fazer uma pergunta a V. Exª, se me permitir. Fala-
mos em drogas sintéticas, é claro, porque elas prati-
camente matam mais do que as drogas naturais. E o 
álcool é considerado, nas pesquisas, como um grande 
autor de morte não só pelas doenças. Pergunto a V. 
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Exª: o que V. Exª acha mais arriscado, um cidadão de 
bem andar com uma arma ou alguém andar com uma 
garrafa de cachaça na mão?

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sem 
entrar no debate relacionado ao referendo...

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Sem entrar no 
mérito do desarmamento. Estou falando do que...

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Se é 
para responder objetivamente, não tenho dúvidas, até 
porque todas as pesquisas mostram como se trans-
forma um cidadão pacto num assassino em potencial 
com as bebidas alcoólicas e como aumenta o número 
de assassinatos e a violência à distância de um quilô-
metro de um bar, de forma geral.

Tenho projetos relacionados ao tema, e há pro-
jetos de vários Senadores nesta Casa, como o ex-
Senador e hoje Governador Roberto Requião, a Mi-
nistra da Marina Silva, o Senador Eduardo Suplicy, a 
ex-Senadora Emilia Fernandes, o Senador Maguito 
Vilela e vários outros Senadores. Não quero achar que 
esqueci de alguém. Além disso, há projetos de minha 
autoria que tanto impedem a publicidade das bebidas 
alcoólicas como obriga a que, nos rótulos das bebidas 
alcoólicas, cervejas ou qualquer outra, haja a mesma 
advertência sobre os agravos à saúde individual e à 
saúde da sociedade, de forma em geral, como se ins-
tituiu no caso dos cigarros.

Entretanto, apesar de eu ter absoluta convicção 
quanto a esse assunto – as estatísticas oficiais mos-
tram isso, e milhares de pessoas que conviveram com 
alguma vítima da doença do alcoolismo ou com alguma 
vítima de uma pessoa alcoolizada sabem que o álco-
ol mata muito mais do que o fumo –, eu não poderia 
simplesmente me posicionar de forma contrária à Con-
venção, que traz mecanismos de controle e estabelece 
regras mais rigorosas para o controle do tabagismo. 
Penso que é essencial que isso seja feito, não apenas 
pela vivência pessoal que tenho, porque o meu pai, 
Senador Tourinho, era fumante e morreu de câncer de 
pulmão quando eu tinha dois meses de idade.

O fumo não é uma coisa qualquer. O fumo, já está 
demonstrado pelas estatísticas, mata mais de 50% dos 
seus usuários. É claro que poderei dizer também que o 
álcool mata muito mais e que o Governo Lula, tal qual 
o Governo Fernando Henrique, acovarda-se diante das 
bebidas alcoólicas, preservando a propaganda enga-
nosa, uma publicidade maldita, que vincula as bebidas 
alcoólicas à beleza feminina, à conquista, ao esporte. 
O que está acontecendo é gravíssimo.

Eu não poderia deixar de dizer que é essencial o 
estabelecimento de regras mais rigorosas para o con-
trole do tabagismo, até porque são exportados mais 
de 80% da nossa produção.

Sei o quanto é difícil – para mim, inclusive – falar 
sobre esse tema. Sei o quanto alguns políticos oportu-
nistas de Alagoas se aproveitam desta minha posição 
para fazerem demagogia contra mim em Arapiraca, 
porque se trata de região pela qual tenho o maior ca-
rinho, amor e afeto e que praticamente sobrevive da 
produção de fumo. Muitas vezes, pequenos produtores 
estão lá, com suas crianças, com suas mulheres e com 
seus idosos, produzindo fumo. Então, não é uma coisa 
qualquer. Mas não posso fazer, pela omissão, o mesmo 
jogo sujo de alguns políticos de Alagoas – adulterados 
pela ambição sem fronteiras, pela vaidade inescrupu-
losa e pela pusilanimidade do pragmatismo eleitoreiro 
– que tentam me atacar por que sou favorável a essa 
Convenção.

É claro que reconheço a angústia de muitos pe-
quenos produtores de Arapiraca, do Estado de Alagoas, 
da Bahia ou do Rio Grande do Sul, que, por não acre-
ditarem no Governo, que muitas palavras dá e muitos 
abismos constitui entre o que fala e a realidade objetiva, 
estão absolutamente alarmados com a possibilidade 
de que essa regra de transição não seja efetivada com 
a garantia da dinamização da economia local, da ge-
ração de emprego e renda e da sobrevivência dessas 
famílias que, infelizmente, têm como última alternativa 
o plantio do fumo.

Então, é essencial que façamos esse debate, 
sem vender ilusões, sem vender propostas mentiro-
sas e fáceis como se assim se constituíssem, mas 
apresentando alternativas concretas de subsídios, de 
zoneamento agrícola, de política de preços, para que 
haja uma substituição, com a palavra e com a garantia 
do Ministério da Fazenda e do Ministério da Agricultu-
ra, para que possam esses pequenos produtores de 
fumo, por meio do plantio de outras culturas, sobreviver 
e os seus Municípios continuar tendo a dinamização 
da economia local, com a essencial geração de em-
prego e de renda.

Concedo um aparte ao Senador Rodolpho Tou-
rinho.

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Muito 
obrigado, Senadora Heloísa Helena. Penso que este 
assunto deve ser debatido em profundidade, e V. Exª o 
tem estudado muito – sabemos todos. Vejo a situação, 
por exemplo, de Municípios na minha terra, Bahia, que 
talvez como Arapiraca, com uma condição geográfica 
muito bem definida, pequena, inclusive, Cruz das Al-
mas, Muritiba, São Félix, Cachoeira, que vivem exclu-
sivamente disso. É uma região que não tem outra alter-
nativa. A alternativa do passado, que eram os cítricos, 
está praticamente encerrada. Isso me preocupa muito, 
porque também assisti, ao longo dos últimos anos, essa 
mudança, essas novas alternativas, a substituição de 
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novas culturas, como no caso do cacau, que não deu 
certo, ou não está dando certo. É muito difícil fazer-se 
a transição de uma cultura para outra, sobretudo nessa 
região de solos relativamente pobres, onde é preciso 
ter muito cuidado. Acredito que este assunto deve ser 
discutido, este assunto tem que ser discutido. Não se 
pode, de repente, chegar-se a uma solução que não 
seja muito aprofundada. Parabéns a V. Exª pela abor-
dagem que faz em relação a tudo isso, por ver essa 
necessidade de se fazer essa análise, que é diferente 
em cada lugar: na sua Arapiraca, na minha Cruz das 
Almas, no Rio Grande do Sul ou em outros lugares do 
País. Muito obrigado.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agra-
deço o aparte de V. Exª.

Até entendo que a dúvida dos pequenos produ-
tores não é uma dúvida qualquer, inconseqüente, é 
uma dúvida baseada na ausência de política agrícola, 
especialmente para o pequeno e médio produtor rural. 
Entretanto, com uma competente política agrícola, com 
o zoneamento agrícola, subsídios, políticas de preço, 
a conquista de nichos comerciais, nacionais ou inter-
nacionais, que possam estar diretamente vinculados 
à substituição da produção de fumo, penso que é pos-
sível e necessário que isso deva ser feito.

É só, Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, pela ordem. Eu gostaria de pedir a 
palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedemos a palavra ao Líder do Governo, que 
representa o Estado de São Paulo, Senador Aloizio 
Mercadante.

Regimentalmente, V. Exª tem direito a usar a 
tribuna por cinco minutos. Óbvio que, se necessário, 
prorrogaremos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero dizer 
da satisfação que tive hoje de participar de um semi-
nário em que Ricardo Paes de Barros, pesquisador 
do Ipea, apresentou uma análise sobre as políticas 
sociais do Brasil. A ênfase do seu estudo visa mostrar 
que o principal instrumento de distribuição de renda e 
de combate à pobreza e à pobreza absoluta, à pobreza 
extrema, é o Programa Bolsa-Família.

O alerta que ele faz, baseado em uma série de 
estudos econométricos e nos dados do Pnad – Pes-
quisa Nacional por amostra de Domicílio, demonstra 
que o salário mínimo tem importância tanto no que 
se refere a aposentados e pensionistas como para o 
mercado formal de trabalho; tem um pequeno impac-
to no mercado formal de trabalho. No conjunto, 16,5 

milhões de trabalhadores recebem salário mínimo e 
cerca de 4,5 milhões estão no mercado formal de tra-
balho. O salário mínimo é referência direta para esses 
trabalhadores e também orienta o piso do mercado de 
trabalho, porque muitos trabalhadores recebem salário 
com base no mínimo.

A recuperação do mínimo, que ao longo dos 
anos vem tendo crescimento real expressivo, protege 
os idosos. Praticamente, retirou da extrema pobreza 
e da pobreza a grande massa de idosos do País. Jun-
tamente com a eficácia do salário mínimo, vem a Lei 
Orgânica de Assistência Social, que também é um 
mecanismo de proteção. No entanto, para a infância 
– aí está o grande drama do Brasil –, que está exposta 
à situação de pobreza e de extrema pobreza, nunca 
houve uma política de proteção social eficiente. Esta-
mos protegendo os idosos, mas não tivemos o mesmo 
empenho, o mesmo cuidado na proteção da infância. 
Mesmo juntando o conjunto de políticas públicas: livro 
didático, merenda escolar e outros programas, ainda 
assim a infância está muito mais exposta à pobreza 
e à extrema pobreza do que os idosos, que pratica-
mente estão fora dessa linha de corte da renda per 
capita no Brasil. 

Significa que o Programa Bolsa-Família veio, 
exatamente, focando esse universo e buscando, com 
transferência direta da renda, combater a pobreza e 
a pobreza extrema, criando um mecanismo de distri-
buição de renda no País. 

Hoje, 65% das famílias que recebem o Programa 
Bolsa-Família possuem filhos cuja freqüência escolar 
é acompanhada. Entre esses, 27% das crianças têm 
uma freqüência escolar acima de 85%. Portanto, uma 
parcela pequena de famílias, que recebe a Bolsa-Fa-
mília e está tendo freqüência escolar fiscalizada, hoje 
não freqüenta a escola. O importante é que o levan-
tamento permite que a escola identifique a razão por 
que a criança não está indo à escola, para que provi-
dências sejam tomadas.

O Programa Bolsa-Família ajuda a combater a 
desnutrição e a tirar a família dessa situação de pobreza 
absoluta, mas, o que vai gerar a inclusão produtiva, a 
saída do problema, é a educação, é a escolaridade. A 
educação é a política social mais importante do Bra-
sil, é o problema estrutural mais grave. E o Programa 
Bolsa-Família tem que ser associado a uma educação 
de qualidade.

O Fundeb, atualmente, distribui mais de R$500,00 
per capita, por ano, por aluno, portanto, mais de 
R$500,00 por ano de recursos para melhorar a remu-
neração dos professores e, dessa forma, melhorar o 
padrão do ensino, a qualidade do ensino no Brasil.
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Há um projeto na Câmara dos Deputados, que é 
o Fundeb, que, além disso, amplia os recursos destina-
dos à valorização dos professores tanto para o Ensino 
Fundamental quanto para a Pré Escola e para a faixa 
de 4ª a 8ª séries.

Junto com a educação, outra porta de saída é a 
inclusão produtiva. Não vamos combater a pobreza, 
melhorar o padrão de distribuição de renda, se não ti-
vermos crescimento econômico e geração de emprego. 
Essa foi a minha ênfase no seminário: o fato de termos 
criado 3,5 milhões de empregos nesses dois anos e dez 
meses, com carteira de trabalho assinada, uma média 
de 120 empregos/mês, esse é o grande instrumento 
para que essas famílias possam, depois de passarem 
pelo Bolsa-Família, de melhorarem a escolaridade de 
seus filhos, ter acesso ao mercado de trabalho por meio 
do emprego, que é o que dá sustentabilidade, o que dá 
garantia, portanto, de remuneração, assegurando que 
essas famílias definitivamente saiam dessa condição 
de pobreza absoluta.

Quero concluir minha intervenção – o Senador 
Romeu Tuma inclusive estava presente –, dizendo que 
fiz o convite para que esse seminário seja exposto 
também na Comissão de Orçamento, na Comissão 
de Assuntos Econômicos e na Comissão de Assuntos 
Sociais, para que possamos analisar agora, no Orça-
mento da União, quais são as prioridades. Penso que 
o Bolsa-Família e esses programas de transferência de 
renda, Educação Básica e Ensino Fundamental são o 
grande instrumento de combate à pobreza e distribui-
ção de renda no Brasil, mais do que o salário mínimo, 
que tem que continuar tendo uma recuperação do seu 
poder de compra. Mas o que efetivamente combate a 
pobreza hoje são essas políticas.

Termino, Sr. Presidente, dizendo que, na votação 
da MP nº 252, não solicitei inclusão de qualquer dis-
positivo naquela relatoria. O Relator, Senador Romero 
Jucá, colocou um dispositivo a pedido do Ministério da 
Previdência Social e do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

Do meu ponto de vista, é um dispositivo absoluta-
mente indispensável, segundo o qual, basicamente, no 
juizado de pequenas causas, para se ter o pagamen-
to compulsório dessas demandas, faz-se necessária 
uma previsão orçamentária. Por quê? Todas as vezes 
que o Ministério do Planejamento não tem previsão 
orçamentária, é preciso cortar alguma outra despesa 
estabelecida pelo Congresso Nacional.

Portanto, não se trata de não honrar compromis-
sos e não dar prioridade. Continuará tendo prioridade. O 
Congresso Nacional tem, na discussão do Orçamento, 
de colocar R$2 bilhões ou R$3 bilhões por ano para que 
esta demanda seja atendida; ou, como diz o dispositivo, 

se não houver previsão orçamentária, tem de aprovar 
um crédito extraordinário. O Congresso Nacional tem 
de assumir esta responsabilidade de fazer o aporte de 
recursos no Orçamento para que esta demanda seja 
atendida. Assim, todas as outras despesas do Orça-
mento têm essa precondição. Não é possível planejar 
a gestão do Estado e o desembolso de recursos sem 
o Orçamento e esse é um...

(Interrupção do som.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Para concluir, Sr. Presidente. Esse é um dispositivo 
fundamental na gestão do Orçamento da União para 
essa e para qualquer outra despesa.

Portanto, seguramente, essa demanda será aten-
dida, e o Congresso Nacional colocará esses recursos 
no Orçamento, da mesma forma que, no debate orça-
mentário, vamos ter de eleger prioridades.

Do ponto de vista das políticas sociais, o pro-
grama mais importante e de maior alcance social, 
em que hoje mais de 7,5 milhões de famílias estão 
sendo atendidas, é o Programa Bolsa-Família. Esse 
programa, acompanhado da escolarização obrigató-
ria e do necessário avanço de programas de inclusão 
produtiva – de profissionalização, de microcrédito, de 
incubadora de micro e pequenas empresas e de es-
tímulo à inserção produtiva – é o grande desafio para 
que nós, de fato, possamos melhorar a distribuição de 
renda no País, assim como o crescimento econômico 
e a geração de emprego.

Fiquei muito satisfeito com o resultado da pes-
quisa do Ipea, porque reforça o que temos defendido 
desde o início deste Governo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Senador Aloizio Mercadante, confesso, de público, 
que, embora o País esteja numa crise, V. Exª, cada vez 
mais, merece o nosso apreço e respeito. V. Exª tem en-
grandecido a democracia. No entanto, fiquei perplexo 
e fiz pronunciamento sobre educação. A revista Veja 
diz que a nossa educação desce. Não é o sonho de V. 
Exª, nem a genética, nem a grandeza. Acredito que V. 
Exª ainda não tomou conhecimento da matéria.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para con-
vidar todos os Senadores e a população em geral a 
acompanhar a sessão que será realizada amanhã, 
às 11 horas. Todos os Senadores de todos os Parti-
dos vamos lançar um manifesto, um pacto em defesa 
da educação, tratando-a como uma política de Esta-
do. Educação não pode ser um problema de governo 
– deste, do próximo ou do que passou. Educação tem 
de ser uma política permanente, uma política de Esta-
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do, uma política com metas bem definidas que estão 
já esboçadas no Plano Nacional de Educação.

Essa atitude do Senado Federal, seguramen-
te, mostra que todos os Senadores e Senadoras têm 
compromisso com a educação acima de qualquer ou-
tra política pública. A Unesco ajudou nessa mobiliza-
ção e nessa defesa. Trata-se de um relevante gesto 
que o Senado Federal faz à Nação, chamando aten-
ção para a ênfase que a educação tem de ter, desde 
a Pré-Escola, das creches, do Ensino Fundamental 
até o Ensino Superior. A ciência, a tecnologia e todo 
o sistema educacional brasileiro devem ser objeto de 
atenção especial em todos os níveis, porque há uma 
competência específica dos Municípios, Estados e da 
União; há uma competência concorrente e há hoje en-
sino público e particular.

No entanto, se não tivermos metas, não envi-
darmos esforços, não inserirmos essas políticas com 
prioridade na Agenda Nacional, seguramente não 
superaremos aquilo que continua sendo, infelizmen-
te, o mais grave problema estrutural do País, porque 
educação não se resolve em uma conjuntura, nem em 
um governo. São necessários 15, 18, 20 anos para a 
formação de um profissional acabado, de um cidadão 
completo para participar de todas as exigências da 
sociedade contemporânea.

Por isso, essa atitude do Senado Federal é uma 
grande contribuição ao País e vem exatamente na di-
reção do que o Presidente está dizendo, chamando 
a atenção para a importância da educação, especial-
mente a pública e gratuita, a educação universal como 
direito do cidadão, a qualidade do ensino e a perma-
nência na escola.

Esse gesto do Senado, na sessão extraordinária 
de amanhã, em homenagem ao Dia da Criança e ao 
Dia do Professor, certamente, é um belo momento da 
Casa e mostra nosso sentimento profundo em relação 
à educação como a política pública mais importante e 
estratégica do Brasil.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Heloísa 
Helena, Líder do PSOL.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não 
vou nem pedir pela Liderança agora, mas apenas pela 
ordem, do mesmo jeito que se falou aqui, independen-
temente de se pedir a palavra para alguma coisa. 

Eu ia até fazer um aparte ao Senador Cristovam 
Buarque quando abordou a educação, o Dia do Pro-
fessor e outros temas aos quais S. Exª se tem dedica-
do ao longo da vida. Como amanhã haverá sessão de 

homenagem ao Dia do Professor, e como o Líder do 
Governo acabou trazendo o debate à baila, para que 
não fique sem discussão, falarei um pouquinho sobre 
o assunto também. 

Creio que é uma sessão extremamente impor-
tante, e sabemos que a defesa da educação pública, 
gratuita, democrática e de qualidade não se dá pelos 
discursos de compromisso, até porque sabe V. Exª, 
Senadora Íris de Araújo, e todos os Senadores desta 
Casa, que é impossível um parlamentar, um chefe de 
Executivo ir ao palanque ou usar a tribuna do Senado 
para dizer que é contra a educação, contra as profes-
sorinhas e as criancinhas. É impossível!

O grande desafio de fato é identificar se existe 
coerência ou abismo entre a fala, o discurso, o gesto 
e as lutas com as quais as pessoas se comprometem 
e as formas como elas votam aqui no Senado, na Câ-
mara ou em qualquer outro lugar do País. Vimos como 
as professoras – especialmente as professoras, e nós 
que somos mulheres sabemos exatamente que isso 
acontece – e os professores foram os mais prejudica-
dos na reforma da Previdência. Vejam como a dema-
gogia é uma desgraça! E continuaram prejudicados 
na PEC Paralela, porque ficaram de fora. Justamente 
os professores, e sendo professoras pior ainda, por-
que são mulheres! Muitas agüentam 50 meninos de 
manhã e 40 meninos à tarde, numa sala de aula, ou 
na periferia, sem condições objetivas de trabalho, per-
cebendo um salário absolutamente miserável. E ficam 
tão angustiadas na sala de aula que, muitas dessas 
professoras sequer têm a paciência necessária para 
ensinar a lição dos seus pequenos filhos pobres quan-
do estão em casa.

Então, é muito importante que isso fique claro, 
inclusive no dia de amanhã, nesta semana, porque, no 
sábado, dia 15, é Dia do Professor. No dia 12, come-
moram-se o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia 
das Crianças. Que isso fique muito claro: os professo-
res e as professores acabaram sendo os mais prejudi-
cados na reforma da Previdência e sequer tiveram as 
suas perdas minimizadas na votação da PEC Paralela, 
relacionada à Previdência. Ficaram absolutamente de 
fora! E, hoje, as professorinhas e os “professorinhos” 
são todos lembrados pelos discursos objetivamente 
eleitoralistas. Na hora de votar, na hora de implemen-
tar, eles são os primeiros esquecidos.

Do mesmo jeito, as crianças! Quem não se lembra 
da verdadeira guerra travada nesta Casa, em que a 
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente trouxe, novamente, o Fundeb?

O Governo Lula encaminhou aquilo que era uma 
reivindicação histórica, que era do Fundo da Educação 
Básica. Deixou de fora as crianças! Deixou de fora as 
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crianças na etapa mais frágil de suas vidas: justamente 
as crianças de 0 a 3 anos ficaram completamente de 
fora. Elas não existem, porque os prefeitos não podem 
disponibilizar políticas; os Estados dizem que não é 
responsabilidade deles; e o Governo Federal também 
esquece as crianças mais frágeis, de 0 a 3 anos, por-
que, na hora de estabelecer uma política específica de 
financiamento da Educação Básica, as creches não 
entram. Portanto, uma parte essencial da educação 
infantil também não entra.

Eu gostaria de deixar aqui registrado o quanto 
as nossas criancinhas e as nossas professorinhas são 
importantes não apenas na fala, no discurso, mas quan-
do a gente vota, quando implementa, quando propõe 
e quando o Governo efetivamente executa.

Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Concedemos a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador Rodolpho Tourinho, do PFL do Estado da 
Bahia.

De acordo com o Regimento, S. Exª fará uso da 
tribuna por 15 minutos.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria tra-
tar hoje aqui de alguns assuntos que considero extre-
mamente importantes neste momento, retomando um 
pouco aquela questão da infra-estrutura, retomando 
um pouco também a questão de emprego. 

Quero fazer referência, basicamente, à questão 
do turismo no meu Estado. É extremamente importante 
na Bahia o turismo, é um grande gerador de empregos, 
grande gerador de renda, responsável por um volume 
crescente de empreendimentos feitos não só no litoral 
sul como no litoral norte. Entendo que, a exemplo do 
que acontece hoje também na área do setor elétrico, 
algumas exigências sem cabimento do Ibama amea-
çam empreendimentos no Estado. A propósito, esse 
é um dos artigos que saíram nesse fim de semana no 
Correio da Bahia, que diz o seguinte:

Dois veículos 4X4 tipo Mitsubishi Pajero 
tração nas quatro rodas, um Palio Adventu-
re e outro Fiat tipo Strada, três quadriciclos, 
duas carretas para quadriciclos, dois televi-
sores 34 polegadas, aparelho de DVD, dois 
notebooks, estação meteorológica, máquina 
fotográfica com lentes grande angular e tele-
objetiva, alojamentos com louças, talheres, 
cama, mesa, sofá.

Até onde se sabe, as tartarugas ma-
rinhas que desovam na Praia do Forte não 
assistem a filmes, não usam a Internet e mui-
to menos passeiam pela praia em jipes com 

tração nas quatro rodas. (...) No entanto – por 
mais absurdo que isso possa parecer – esses 
são apenas alguns dos itens que compõem a 
numerosa lista de exigências que o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e o Projeto Ta-
mar fizeram ao empreendimento turístico Ibero 
Star [empreendimento que se instala na Praia 
do Forte]. 

Em reação – é um grupo espanhol –, os empre-
endedores analisam agora se vale a pena ou não con-
tinuar no Brasil. Não é sério isso, não é sério se exigir 
esse tipo de coisa, não é sério se exigir o dobro daquilo 
que a lei prevê. E isso é acompanhado pelo próprio 
CRA, que é Centro de Recursos Ambientais do Esta-
do. Isso causou estranheza à diretora daquele órgão, 
que dizia que o Ibama, o Projeto Tamar e o Ministério 
Público vinham acompanhando todas essas medidas. 
E o CRA informa que só depois de o órgão ambiental 
ter liberado a licença é que o Tamar procurou os em-
preendedores, solicitando toda essa parafernália, esse 
absurdo de exigências que foi solicitado.

Não foi dada a licença. Estamos com um grande 
problema lá. Teremos outros, evidentemente, se se 
estabelece esse tipo de guerra entre o Ibama, o Pro-
jeto Tamar e os empreendedores. Precisamos desses 
empreendimentos. Não podemos abrir mão desses 
empreendimentos. 

Parece-me, mais do que tudo, que talvez deva-
mos analisar o Projeto Tamar, que recebe recursos 
da própria Petrobras, que aporta grande volume de 
recursos. É preciso rever essa questão, não se pode 
admitir que sejam solicitadas essas coisas, itens de 
alto luxo. Para quê? Para tratar das tartarugas? Isso 
é algo um pouco difícil de se entender quando tanta 
gente passa fome no Nordeste. Quantas coisas preci-
sam ser feitas no Nordeste para as crianças em termos 
de educação! Por que, neste momento, colocar esse 
tipo de obstáculo? 

Eu já ando acostumado com esses obstáculos 
ao analisar o setor elétrico. Temos um gasoduto para 
ser feito há anos, de Urucu a Porto Velho. Lá no Norte, 
Senador Romeu Tuma, é queimado um milhão de litros 
de óleo diesel por dia na termelétrica de Rondônia, e 
esse gasoduto não sai. Agora, parece ter saído a li-
cença de Urucu até determinado ponto, saiu de outro 
determinado ponto até Porto Velho. No meio, parece 
que existe uma floresta... Já era uma coisa previsível 
há anos e anos. O gasoduto, assim, não sai, e continua 
sendo queimando um milhão de litros de óleo diesel 
por dia. Aí, sim, são problemas ambientais e de preço. 
Seguramente, são três ou quatro vezes o preço da ge-
ração de energia, que é maior do que isso.
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Estamos assistindo ao próprio Governo dizer que 
17 hidroelétricas não têm licença ambiental e que, por 
isso, não poderão entrar no leilão de energia nova que 
será feito agora em dezembro. Aliás, não adiantaria 
nada para esse leilão, porque não se consegue cons-
truir uma hidroelétrica em quatro anos. A história do 
País conhece dois casos apenas: um é a Usina Lajea-
do, em Tocantins, a Usina Deputado Luís Eduardo Ma-
galhães; e há uma outra que foi feita em quatro anos. 
Essa questão ambiental me preocupa muito à medida 
em que se têm, nesses três exemplos que dei, grandes 
incoerências e grandes problemas para o País.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao Se-
nador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Ro-
dolpho Tourinho, peço um aparte mais pela admiração 
que tenho por V. Exª, por seus conhecimentos, por tudo 
aquilo que traz a esta Casa dos estudos que aprofun-
da, principalmente na área da economia. V. Exª está 
abordando o turismo sob o aspecto econômico. Eu 
chamaria a atenção para o aspecto da sem-vergonhi-
ce, da criminalidade e do estelionato, se me permite, 
pedindo desculpas a V. Exª pelo trato que estou dando. 
Fico assustado, Senador, palavra de honra, porque o 
Projeto Tamar, Presidente Mão Santa e Senadora He-
loísa, é admirado pela sociedade, pelas crianças, todo 
mundo o aprecia; a televisão constantemente dá notí-
cias sobre seu andamento. Para mim, era uma coisa 
de voluntários, de pessoas que se dedicavam por amor 
à natureza. Quando V. Exª traz essa luxúria – não diria 
nem luxo, mas luxúria –, que foge a qualquer conceito 
de apreciação e de dignidade, ficamos assustados. Se 
os italianos... São italianos?

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – São 
espanhóis.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Se os espanhóis 
forem embora, eles vão virar as costas mesmo, porque 
ficam assustados, como nós, diante das ponderações 
de V. Exª. Acho que o Senado tem a obrigação de rea-
gir a isso, deve pedir realmente para que o Tribunal de 
Contas investigue qual a razão disso. Será que é para 
convidar autoridades para passar o fim de semana? 
Não sei. Pode ser que seja uma idéia dos dirigentes 
que queiram oferecer uma boa estadia.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – 
Agradeço muito, Senador Romeu Tuma, o seu apar-
te. 

Quero agora trazer uma outra incoerência – já 
falei de três e acrescento uma outra. Em 1999/2000, 

quando lançamos o Plano Prioritário de Termoeletrici-
dade, a conclusão a que se chegava era a de que só 
havia uma solução para se evitar o racionamento no 
País: instalar um programa de termoeletricidade a gás. 
Não havia outra alternativa que não fosse a gás. 

Nessa história, o grande vilão acabou sendo a 
questão de que o gás era em dólar – no caso de uma 
desvalorização cambial, isso teria de ser passado para 
o preço da tarifa. A área econômica colocou uma pedra 
em cima disso. Aliás, essa pedra existe até hoje, o que 
é um problema, porque a única alternativa para se evitar 
uma crise em 2010 é a termoeletricidade a gás.

Agora, existem dois problemas: aquele já exis-
tente de a desvalorização cambial ser passada para a 
tarifa e a outra, de agora não haver gás, já que antes 
existia; não temos gás. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Rodolpho Tourinho, permita-me interrompê-
lo. Como às 18h30min, regimentalmente, encerra-se 
a sessão, nós a prorrogamos por mais dez minutos: 
cinco minutos para que V. Exª conclua essa beleza 
de pronunciamento e cinco minutos para o Senador 
Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Abro mão dos 
meus cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Então, V. Exª disporá de dez minutos para concluir 
seu pronunciamento, contando com a generosidade 
do Senador Romeu Tuma.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Mui-
to obrigado. V. Exª tem sido magnânimo com todos. 
Gostaria que V. Exª também o fosse comigo. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Ro-
dolpho Tourinho, desculpe-me. Quando fui com o Go-
vernador de São Paulo a Portugal, houve uma reunião 
com os investidores portugueses que atuam no Brasil, 
e a grande discussão foi sobre termoelétrica, em que 
Portugal queria investir maciçamente. Falaram em 
valores altíssimos, mas queriam uma política correta 
de governo. Eles não confiavam que, no futuro, o Go-
verno não falharia com eles, num projeto correto de 
cumprimento de obrigações legais acordadas dentro 
de um contrato. Então, por isso, fico aqui preocupado. 
Até hoje, não há uma política sobre termoelétrica.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – É 
verdade. Os portugueses eram potencialmente os 
maiores investidores. Eles não tinham outra saída em 
Portugal a não ser o Brasil. E, hoje, representam mui-
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to pouco em termos de geração de energia no País, 
exatamente por causa desse problema.

Mas o grande vilão de tudo era a questão da 
desvalorização cambial. Por quê? Porque ela teria de 
passar automaticamente para o preço, porque o preço 
do gás era em dólar.

Eu dizia, naquela época, o seguinte: vinte e cinco 
por cento da energia gerada deste País é em dólar, 
porque é a energia de Itaipu, que representa, no Sul, 
no Sudeste e no Centro-Oeste, cerca de 35%, Sena-
dor Romeu Tuma. Assim, toda vez em que há desva-
lorização cambial, tem-se de passá-la para o preço da 
energia, porque foi acertado com o Paraguai que seria 
em dólar – o preço é em dólar.

Quando há valorização cambial, como está ocor-
rendo agora, deveria haver economia, pelo mesmo 
raciocínio. Se há desvalorização cambial, tem-se de 
aumentar o preço; se há valorização cambial, ter-se-ia, 
de alguma forma, de reduzir o preço. Mas o inacredi-
tável é que, ao contrário do que se imagina, o preço 
da energia de Itaipu subiu 12,1%! Vai subir. Isso po-
deria acontecer em dezembro, mas está acontecendo 
agora e terá um reflexo na tarifa básica para o consu-
midor de 3%.

Essa incoerência vem com outra incoerência, que 
é a de se modificar a questão do PIS/Cofins cumulativo 
para não cumulativo na chamada Medida Provisória do 
Bem, a de nº 252, que mal tivemos tempo de analisar 
aqui na quinta-feira passada. A esta altura, depois que 
o modelo foi modificado, feito e aprovado pelo Senado, 
já há 4% de crescimento no preço da energia e, agora, 
mais 3%, em cima da espinha dorsal do novo sistema, 
que era a modicidade tarifária, ou seja, a produção de 
energia à baixa tarifa.

Portanto, penso que é uma falácia se evitar essa 
questão da mudança do PIS/Cofins só por que, no ra-
ciocínio da própria Receita, isso vai beneficiar quem 
mora no Morumbi. Não! O que se vai buscar é algo 
para a baixa renda. Temos de estar preocupados aqui 
também com a classe média. Esse é um ponto que 
considero essencial.

Da mesma forma como foi feito para a telefonia, 
isso tem de ser feito para a questão da energia elétrica. 
Mas já não vai ser feito. Entendemos que a Câmara já 
não votará isso. Mas a defesa é esta: não podemos ficar 
só buscando soluções que, às vezes, não se concre-
tizam, como no Fome Zero, com as pessoas de baixa 
renda. Temos de ter uma preocupação muito grande 
com essa questão da classe média brasileira.

Em relação a esse aumento do preço da energia 
de Itaipu, vou, no mínimo, fazer um requerimento so-
licitando informações ou convocar para nos dar uma 
explicação – ou convidar, se for o caso – o Presidente 
da Itaipu, porque é inadmissível que isso aconteça. Ao 
que tudo indica, ela tem um volume de funcionários 
muito maior do que seria necessário. Há um empre-
guismo que não tem o menor sentido. Temos de buscar 
eficiência. Não podemos admitir o aumento de preço 
de energia por falta de eficiência.

Quero citar aqui uma outra incongruência também 
na área de energia. Isso não está concretizado ainda, 
mas se tem falado que a Petrobras comprou as infor-
mações dos campos maduros, dos chamados campos 
marginais. Na Bahia, é uma luta antiga minha. Tento, 
de qualquer forma, que a Petrobras passe isso para 
a iniciativa privada, para que haja um grande número 
de produtores de petróleo ou de gás, como acontece 
no Texas, nos Estados Unidos. E a Petrobras, ao longo 
do tempo, não seguiu nessa linha, tenho certeza, por 
injunções internas, por preconceitos e por não querer, 
ainda dentro de uma filosofia antiga, abrir o setor de 
petróleo. Mas o setor está aberto, e a Petrobras não 
pode, neste momento, entendo eu, entrar no leilão da 
Agência Nacional de Petróleo, que vai acontecer em 
outubro, para campos pequenos, pois vai ficar com eles 
e não vai passar para a iniciativa privada.

A Agência Nacional de Petróleo colocou vários 
desses campos em leilão. E, ao contrário da Petrobras, 
trabalha por essa idéia, que é importante, sobretudo, 
para o meu Estado, a Bahia. Neste momento, então, 
considero mais uma incongruência a Petrobras parti-
cipar do leilão de campos maduros.

Por fim, a última incongruência, até já citada 
hoje aqui pelo Senador Heráclito Fortes, diz respei-
to à questão de a Aneel não ter preenchido até hoje 
dois cargos. Desde maio deste ano, não foram indi-
cados dois diretores. O que vai acontecer, a partir de 
dezembro, é que a Agência, se virar o ano sem dois 
diretores, Sr. Presidente, não poderá funcionar. E não 
sei se isso é descaso, se é incompetência ou se é de 
propósito, para que se retire o poder da Agência, mas 
há alguma coisa errada em relação a esse problema. 
O que me preocupa mais é que isso seja uma política 
no sentido de que a Agência não tenha o poder e a 
autonomia que precisa ter.

Também gostaria de lembrar que a Agência Na-
cional de Petróleo está sem Presidente desde janeiro 
deste ano. Mais uma vez, deve ser uma das três hipó-
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teses colocadas, mas que preocupa quem analisa e 
quem estuda essa questão de energia no País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Pela ordem, concedo a palavra à Senadora Heloísa 
Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
pedi a palavra, porque, na minha fala em relação à 
questão da Convenção, acabei esquecendo de dizer 
que já conversei com o Senador Heráclito Fortes e 
que apresentei um requerimento para a Comissão de 
Agricultura, presidida pelo Senador Sérgio Guerra, e 
para a Comissão de Relações Exteriores – o Sena-
dor Heráclito Fortes, de fato, está representando esta 
Comissão –, no sentido de que possamos fazer uma 
audiência pública em Alagoas.

Entendemos que isso é fundamental, para que 
possam participar todos os pequenos produtores de 
Arapiraca, de Coité do Nóia, de Limoeiro de Anadia, 
de Taquarana, de Feira Grande, de Girau do Ponciano, 
de Craíbas, de Igaci, de Junqueiro e de São Sebastião, 
enfim, para que todos os pequenos produtores da cha-
mada região fumageira de Alagoas possam ser ouvi-
dos numa audiência pública. E que lá possam estar a 
representação do Governo e todos aqueles que estão 
defendendo a Convenção! Que o Governo possa, então, 
assumir o que será ou não a regra de transição!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei que a dú-
vida e a inquietação dos pequenos produtores da região 
fumageira são muito grandes e muito bem motivadas, 
porque estão cansados de identificar políticos mentiro-
sos que ora fazem demagogia para a comunidade in-
ternacional, ora fazem demagogia diante dos pequenos 
produtores – são os chamados políticos duas-caras –, e 
o grande prejudicado acaba sendo o pequeno produtor.

Por esse motivo, solicitei que os pequenos pro-
dutores sejam ouvidos. Assim, poderemos, de fato, 
identificar as ações concretas de política de crédito, de 
zoneamento agrícola, de alternativas de substituição 
dessa cultura em relação à nossa região.

Portanto, só gostaria de deixar essa questão 
registrada, já que acabei não o fazendo, visto que o 
Senador Heráclito Fortes havia saído. Consegui falar 
com o Senador, que agora me retornou dizendo quais 
os passos que poderíamos tomar coletivamente, pois 
existem alguns prazos que foram definidos por S. Exª, 
como Relator, na Comissão. Mas poderemos, sem dú-
vida, fazer isso coletivamente.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.128, DE 2005

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para 

participar da Segunda Fase da Cúpula Mundial sobre 
Sociedade da Informação a realizar-se nos dias 16 a 
18 de novembro de 2005, em Túnis – Tunísia, venho 
solicitar, nos termos do inciso II, a, do art. 40 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, seja concedida 
licença para desempenhar a referida missão.

Comunico, por oportuno, que estarei ausente do 
País no período de 11 a 22 de novembro de 2005.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2005. – Se-
nador Heráclito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O requerimento que acaba de ser lido será votado 
oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os Srs. Senadores Reginaldo Duarte, Teotonio Vilela 
Filho, Flexa Ribeiro e Antero Paes de Barros 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. REGINALDO DUARTE (PSDB – CE. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
comentar a matéria intitulada “Improbidade literária”, 
publicada pela revista IstoÉ em sua edição do último 
dia 5 de outubro do ano corrente.

Segundo a matéria, o atual presidente da Biblio-
teca Nacional, Pedro Corrêa do Lago, está envolvido 
em uma série de irregularidades, apuradas durante a 
sua gestão. O Ministério da Cultura, a Controladoria 
Geral da União e o Ministério Público estão investigan-
do uma série de denúncias contra a sua administra-
ção como, por exemplo, má conservação das obras e 
relaxamento na segurança.

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. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
comentar a matéria intitulada “Promessa de Lula faz 
Incra pagar R$5 milhões a mais por terras”, publicada 
no jornal O Estado de S. Paulo do último dia 28 de 
setembro do corrente.

A matéria destaca que, para conseguir cumprir 
uma promessa, o Presidente Lula fez o Incra pagar R$5 
milhões por terras. Às pressas, o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) desapropriou 
com valores inflacionados 6,6 mil hectares de terra para 

assentar 540 famílias, em Santa Cruz de Cabrália, no 
extremo sul da Bahia. Tudo para não decepcionar mais 
uma vez o Movimento dos Sem-Terra.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima cita-
da seja considerada parte deste pronunciamento, para 
que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar a matéria intitulada “Fundo Partidário bancou 
jatinhos para petistas e até viagem a Paris”, publicada 
pelo jornal O Estado de S. Paulo de 18 de setembro 
do corrente.

A matéria mostra que “as notas fiscais, recibos 
e cheques anexados à prestação de contas do PT 
em 2003 mostram que o pagamento de aluguéis de 

jatos executivos com dinheiro do Fundo Partidário era 
rotina”.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria abaixo 
relacionada seja considerada como parte integrante 
deste pronunciamento, para que passe a constar dos 
Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr .Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna nesse momento para 
registrar o artigo intitulado “O poder interno do PT foi 
definido no primeiro turno” publicado na seção Opinião 
do jornal Valor Econômico em sua edição de 28 de 
setembro do corrente.

O artigo trata da última eleição interna do PT para 
escolha de seus novos dirigentes e da influência da 
atual crise ético-política nesse processo.

Segundo o artigo, “é possível concluir que a tese 
de refundação do presidente interino, Tarso Genro, 
teve pouca repercussão nas bases partidárias”. Ain-

da segundo o artigo, “o partido que se elegeu com a 
bandeira da moralidade consolida publicamente a con-
vicção de que ilegalidades são pecadilhos que podem 
ser jogados para debaixo do tapete”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo seja dado 
como lido e considerado como parte integrante deste 
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Vou encerrar a 176ª sessão não deliberativa de se-
gunda-feira, 10 de outubro de 2005, iniciada às 14 ho-
ras, no plenário do Senado Federal, toda coordenada 
pela inteligência do nosso Secretário-Geral da Mesa, 
Dr. Raimundo Carreiro da Silva.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Ali-
ás, Sr. Presidente, um dia, eu ainda verei o Dr. Car-
reiro sentado à mesa, como Secretário, em vez de ali 
atrás. Não é possível uma coisa dessa. Na Câmara 
dos Deputados, já se faz assim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Vou além, Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Eu 
o queria no Tribunal.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Este Senado deve estudar a cadeira dos Senadores 
vitalícios. Os ex-Presidentes da República...

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Os 
ex-Presidentes, eu sou contra.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Então, vamos votar, eu sou democrático, mas eu 
defenderia o nome do Senador Raimundo Carreiro da 
Silva. Será por unanimidade, pois ele já está aqui há 
mais tempo do que Rui Barbosa. Rui Barbosa passou 
31 anos, e o Senador Raimundo, 37 anos. Então, ele 
é nosso Norberto Bobbio.

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 ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 24, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 253, de 2005) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 24, de 2005, proveniente da 
Medida Provisória nº 253, de 2005, que prorroga 
os prazos previstos nos arts. 30 e 32 da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Relator revisor: Senador César Borges
Prazo final: 20-10-2005

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 254, de 2005 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, Medida Pro-
visória nº 254, de 2005, que revoga a Medi-

da Provisória nº 249, de 4 de maio de 2005, 
que dispõe sobre a instituição de concurso de 
prognóstico destinado ao desenvolvimento da 
prática desportiva, a participação de entidades 
desportivas da modalidade futebol nesse con-
curso, e o parcelamento de débitos tributários 
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS.

Relator revisor: Senador Wellington Sal-
gado de Oliveira

Prazo final: 26-10-2005

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 25, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 255, de 2005) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 25, de 2005 (prove-
niente da Medida Provisória nº 255, de 2005), 
que prorroga o prazo para opção pelo regi-
me de Imposto de Renda Retido na Fonte de 
Pessoa Física dos participantes de planos de 
benefícios; altera as Leis nºs 11.053, de 29 de 
dezembro de 2004, e 9.311, de 25 de outubro 
de 1996; e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Amir Lando
Prazo final: 31.10.2005

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 256, DE 2005 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 256, de 2005, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios de 
Minas e Energia e dos Transportes, no valor 
global de quatrocentos e vinte e cinco milhões, 
novecentos e cinqüenta mil, setecentos e trinta 
e quatro reais, para os fins que especifica.

Relator revisor: 
Prazo final: 18-11-2005

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 257, de 2005

Discussão, em turno único, Medida Provi-
sória nº 257, de 2005, que abre crédito extraor-
dinário, em favor dos Ministérios do Desenvol-
vimento Agrário e da Integração Nacional, e de 
Encargos Financeiros da União, no valor global 
de um bilhão, duzentos e quatorze milhões de 
reais, para os fins que especifica.
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Relator revisor: 
Prazo final: 18-11-2005

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Constituição Federal) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 
(Encontra-se sobrestando a pauta a partir de 2-10-2005)

Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2005 
(nº 4.776/2005, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a gestão de florestas públicas para a 
produção sustentável; institui, na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Flo-
restal Brasileiro – SFB; cria o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Florestal – FNDF; altera 
as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, 
5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 
1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e 
dá outras providências.

Dependendo de leitura dos pareceres 
das Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, de Assuntos Econômicos e de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle.

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 55, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 1.034, de 2005 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 55, de 2005 (nº 4.692/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior Eleitoral, que extingue e cria cargos 
e funções nos quadros de pessoal do Tribunal 
Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais 
Eleitorais.

Parecer favorável, sob nº 1.513, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Edison Lobão.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 87, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, ten-
do como primeira signatária a Senadora Fáti-
ma Cleide, que altera o art. 89 do Ato das Dis-

posições Constitucionais Transitórias. (Dispõe 
sobre a carreira dos servidores civis e militares 
do ex-Território Federal de Rondônia).

Parecer sob nº 1.662, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

9 
SUBSTITUTIVO À  

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 12, DE 2004 

(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
12, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. (Dispõe sobre os processos em anda-
mento de criação de novos municípios).

Parecer sob nº 1.663, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, oferecen-
do a redação para o segundo turno.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que apresenta.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 59, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 59, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Arthur Virgílio, que altera a denominação da 
Zona Franca de Manaus para Pólo Industrial 
da Amazônia Brasileira. 
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Pareceres sob nºs 1.130 e 1.605, de 
2005, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, 1º 
pronunciamento (sobre a Proposta): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; 2º pronunciamento (sobre a 
Emenda nº 2-Plen – Substitutivo): favorável.

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, 

DE 2004-COMPLEMENTAR 
(Votação nominal)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 162, de 2004-Complementar, de 
autoria do Senador Augusto Botelho, que dispõe 
sobre a atuação das Forças Armadas e da Po-
lícia Federal nas unidades de conservação.

Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252, 
de 2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante; e

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Jefferson Péres. 

13 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2004

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
25, de 2004 (nº 4.891/99, na Casa de origem), 
que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, que “dispõe sobre a organização da Se-
guridade Social, institui Plano de Custeio e dá 
outras providências”, e a Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que “dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências”, para dispor sobre o segurado 
de sociedade conjugal ou de união estável que 
exerce atividade contínua, sem fins lucrativos, 
no âmbito de sua própria residência.

Parecer sob nº 1.670, de 2005, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido. 

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 88, de 2004 (nº 6.101/2002, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990 – Código de Proteção e Defe-
sa do Consumidor, dispondo sobre o direito de 
examinar o produto no ato da compra.

Parecer sob nº 1.533, de 2005, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Valdir Raupp, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria-
ção de funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador José Jorge.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho 
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema 
Rodoviário Nacional).

Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator ad hoc: Senador Rodolpho Tourinho.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 33, de 2005 (nº 2.970/2000, 
na Casa de origem), que altera a denomina-
ção do Porto de Sepetiba, no Estado do Rio 
de Janeiro, para Porto de Itaguaí.

Parecer favorável, sob nº 1.535, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Sérgio Cabral.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 44, de 2005 (nº 5.124/2001, na Casa 
de origem), que denomina Hospital Dr. Carlos Al-
berto Studart Gomes o Hospital de Messejana, 
localizado em Fortaleza, Estado do Ceará.

Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Reginaldo Duarte.

    337ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 11 34755 

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2005 (nº 2.354/2000, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que exclui uma fração 
da área da Reserva Extrativista do rio Ouro 
Preto, localizada nos municípios de Guaja-
rá-Mirim e Vila Nova Mamoré, no Estado de 
Rondônia.

Parecer favorável, sob nº 1.537, de 2005, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Valdir Raupp.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 63, de 2005 (nº 2.487/2003, 
na Casa de origem), que institui o dia 3 de de-
zembro como o Dia Nacional de Combate à 
Pirataria e à Biopirataria.

Parecer favorável, sob nº 1.632, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Eduardo Azeredo.

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 370, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 370, de 2005 (nº 
1.377/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Isenção de 
Taxas e Emolumentos Devidos à Emissão e 
Renovação de Autorizações de Residência 
para os Cidadãos da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa, assinado em Brasília, 
em 30 de julho de 2002. 

Parecer favorável, sob nº 1.773, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

22 
REQUERIMENTO Nº 823, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 823, de 2005, do Senador Arthur Virgílio, 
solicitando seja concedido Voto de Conster-

nação ao Governo do Japão, por intermédio 
de sua Embaixada em Brasília, pela tragédia 
ocorrida há sessenta anos com o lançamen-
to de bombas atômicas em Hiroshima e em 
Nagasaki, no Japão, ocasionando a morte de 
centenas de milhares de pessoas.

Parecer sob nº 1.770, de 2005, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Roberto Sa-
turnino, favorável, com a Emenda nº 1-CRE 
(Substitutivo), que oferece, que conclui pela 
apresentação de Voto de Solidariedade para 
com o povo japonês e todas as vítimas das 
bombas atômicas lançadas em Hiroshima e 
Nagasaki, há sessenta anos; e que esse Voto 
de Solidariedade seja levado ao conhecimento 
do Governo do Japão, por intermédio de sua 
Embaixada em Brasília.

23 
REQUERIMENTO Nº 933, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 933, de 2005, do Senador Sérgio 
Cabral, solicitando seja concedido voto de 
congratulações a Rádio Tupi, pelos seus 70 
anos de fundação.

Parecer favorável, sob nº 1.731, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator Senador Rodolpho Tourinho.

24 
REQUERIMENTO Nº 943, DE 2005

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 943, de 2005, da Senadora Ana Júlia 
Carepa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 86, de 2004, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 41 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 11 horas e 21 mi-
nutos.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a come-
morar o Dia do Professor e o Dia da Criança, de acor-
do com o Requerimento nº 1.050, do nobre Senador 
Aloizio Mercadante e outros Srs. Senadores.

Tenho a honra de convidar o Senador Aloizio 
Mercadante, Presidente do Grupo Amigos da Unesco, 
para compor a Mesa.

Tenho a honra também de convidar o nobre Se-
nador José Jorge, Líder da Minoria, para compor a 
Mesa.

Convido também para compor a Mesa o Dr. Jorge 
Werthein, ex-representante da Unesco no Brasil; a Srª 
Vanderci Antonia de Camargos, Secretária de Estado 
de Educação do Governo do Distrito Federal; e o Sr. 
Francisco das Chagas Fernandes, Secretário de Edu-
cação Básica do Ministério da Educação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senhoras e senhores representantes do cor-
po diplomático, senhoras e senhores que compõem 
a Mesa, senhoras e senhores convidados, Exmª Srª 
Emília Fernandes, Srs. e Srªs Senadores, é uma hon-
ra muito grande homenagear aqui uma das categorias 
mais importantes, senão a mais importante, para a 
formação de nossos cidadãos e de nosso País, a dos 
professores, atendendo a requerimento de autoria do 
nobre Senador Aloizio Mercadante, na oportunidade 
em que lançamos o Manifesto dos Senadores pela 
Educação, que convoca o País para uma educação 
pública universal e de qualidade, iniciativa que, como 
todos sabem, conta com o apoio, com o entusiasmo 
da Unesco.

É uma honra e uma alegria também saudar as 
nossas crianças pelo seu dia, apostando nelas nossos 
sonhos, nosso futuro.

Infelizmente, o Brasil não pode comemorar o 
Dia da Criança e o Dia do Professor como todos gos-
taríamos. Apesar dos inegáveis avanços das últimas 
décadas, nossos indicadores sociais, principalmente 
nas regiões mais pobres, ainda nos envergonham e 

reforçam a dolorosa convicção de que vivemos em um 
país profundamente injusto e desigual. 

Opulência e miséria convivem de maneira vergo-
nhosa no país. Enquanto uma pequena parte de nossas 
crianças pode passar férias na Disney e têm acesso 
a uma educação de primeiro mundo, 27,4 milhões de 
nossos meninos e meninas crescem em famílias com 
renda de meio salário mínimo ou menos por pessoa, 
segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística). 

A miséria é alimento da violência. Os números 
de mortes violentas, principalmente por arma de fogo, 
de crianças e adolescentes no Brasil são números de 
um país em guerra. Basta dizer que cerca de 14 mil 
crianças e adolescentes são assassinados a cada 
ano no Brasil.

O trabalho infantil, também fruto da miséria, é 
outra vergonha nacional. Os números do IBGE mos-
tram que o total de crianças entre cinco e quinze anos 
que trabalha caiu pela metade entre 1995 e 2003. Mas 
essa ainda é a realidade de 2,7 milhões de meninos e 
meninas no Brasil.

A exploração sexual é mais uma questão grave 
que faz parte do dia-a-dia de milhares de crianças bra-
sileiras. Somente entre maio de 2003 e abril de 2005, 
a Secretaria Especial dos Direitos Humanos recebeu 
9.500 denúncias.

Na área de saúde, comemoramos a redução das 
taxas de mortalidade infantil nos últimos anos, mas la-
mentamos as desigualdades regionais e raciais, que 
elevam consideravelmente a taxa de mortalidade entre 
crianças negras e entre crianças nordestinas. 

E mais: apesar de o Brasil ser apontado como 
um modelo mundial de combate à Aids, não podemos 
esquecer que 17,5 mil de nossas crianças e adoles-
centes estão infectados pelo vírus HIV.

Diante deste quadro de miséria e desigualdade, 
precisamos, mais do que nunca, investir na educação. 
Noventa e sete por cento de nossas crianças entre sete 
e catorze anos estão matriculadas na escola, é verda-
de. Mas, segundo avaliações do próprio Ministério da 
Educação, a qualidade de nosso ensino ainda deixa 
muito, muito mesmo, a desejar. 

Ata da 177ª Sessão Especial, em 11 de outubro de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros
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Setecentas e oitenta mil crianças que chegam 
à quarta série do ensino fundamental não sabem ler 
nem escrever. Calcula-se que mais de dois milhões de 
crianças abandonem a escola anualmente antes do 
fim do ano letivo, ainda analfabetas. Sem contar que 
apenas uma em cada dez crianças até seis anos tem 
acesso à educação infantil. 

Senhoras e senhores, a aposta em nossas crian-
ças tem que começar pela redução da fome e da misé-
ria. O Brasil precisa retomar o caminho do desenvolvi-
mento econômico, gerar mais renda e mais emprego. 
Mas, sem uma educação universalizada, de qualidade, 
qualquer esforço no sentido do desenvolvimento terá 
sido inútil. E uma educação de qualidade, todos sabe-
mos, só será possível quando o professor for devida-
mente respeitado, quando ele tiver uma remuneração 
digna e condições efetivas de trabalho.

E isso está longe de acontecer no Brasil de hoje. 
É a vocação e o amor pela educação que sustentam, 
bem sabemos, o trabalho de boa parte de nossos pro-
fessores. Salários vergonhosos, muitas vezes, ausência 
de programas de qualificação ou reciclagem profissio-
nal, escolas sem a menor estrutura física, carência de 
material didático, tudo isso faz parte da realidade de 
nossos professores, especialmente nas regiões mais 
pobres do País. 

Não é à toa que hoje o número de jovens interes-
sados em entrar na carreira docente é cada vez menor, 
um quadro verdadeiramente assustador. 

No âmbito do Congresso Nacional, a ampliação 
do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, 
se faz urgente.

Precisamos acelerar a tramitação do Fundo de 
Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que 
vai atender não apenas o ensino fundamental, mas 
também o infantil e o médio. Os cálculos oficiais in-
dicam que, depois de quatro anos, o Fundeb poderia 
resultar em R$50 milhões anuais, mais R$4 bilhões 
por parte da União.

Mas isso evidentemente não basta.
Precisamos todos, Senadores, Deputados, auto-

ridades do Poder Executivo e do Poder Judiciário, re-
presentantes da iniciativa privada, dos trabalhadores, 
dos mais diversos movimentos da sociedade civil estar 
atentos a todas as matérias que valorizem os nossos 
professores, que sinalizem uma vida mais digna para 
as nossas crianças. 

Sem uma vida digna, sem uma educação digna, 
sem o apoio do Estado, de nossas instituições, nossos 
meninos não terão direito a um futuro. Mais do que isso, 
não poderão construir o futuro de nosso País. 

A atual crise política – e tenho repetido isso mui-
tas vezes – não pode nos desviar do nosso verdadeiro 
foco: o desenvolvimento econômico sustentável, a re-
dução das desigualdades e a Justiça social.

Só assim poderemos comemorar um Dia do Pro-
fessor e um Dia da Criança em toda a sua plenitude.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 
Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, em nome de quem eu cumprimento 
todos os membros da Mesa, em primeiro lugar, saú-
do o Senador Aloizio Mercadante e o Senador José 
Jorge não apenas por esta sessão, mas também pela 
iniciativa que eles tomaram para elaborar o manifes-
to que tenta mostrar ao Brasil que os Senadores da 
República estão sintonizados com a luta para situar 
educação como elemento central das preocupações 
brasileiras. Esta semana deveria ser chamada “A se-
mana do futuro para o Brasil”, porque é a semana em 
que coincidem o Dia do Professor e o Dia da Crian-
ça. Este casamento – professor e criança – permite a 
construção e o nascimento do futuro.

Lamentavelmente, o que temos visto é que esses 
dois pilares do futuro não têm, ao longo da história, re-
cebido nem o apoio, nem a prioridade central da vida 
pública brasileira. É neste sentido que nós temos que 
agradecer – que não só passou, mas continua, aqui 
– a figura do Jorge Werthein, um argentino que, por 
intermédio da Unesco, vem aqui ao Brasil e nos des-
perta, nos incentiva e nos motiva para que coloquemos 
a educação como o elemento central do seu futuro. E 
educação significa criança mais professor.

Ontem mesmo, vendo no Jornal Nacional, um 
quadro que eles vão apresentar nos próximos dias 
sobre quatro países cujo êxito vem da Educação. Não 
apenas alegrei-me de ver no Jornal Nacional esta 
mostra que pode ajudar a despertar o Brasil para a 
importância da Educação, e devo reconhecer, se não 
estou enganado, que por trás daquilo há um pouco 
da influência do Jorge Werthein nessa campanha que 
ele fez aqui ao longo dos anos para que a educação 
fosse um elemento central. E dessa promoção de de-
bates, que ele fez aqui em torno desses países, cuja 
situação há alguns anos não era diferente do Brasil. 
Alguns estavam atrás do Brasil, como ontem vimos o 
exemplo da Irlanda, país que nos anos 70 não fazia 
diferença da situação brasileira no que se refere à al-
fabetização, educação das crianças, investimento em 
ciência e tecnologia, e que hoje é um exemplo para o 
mundo inteiro.
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Jorge Werthein não apenas promoveu e apoiou, 
mas executou projetos que são exemplos para o país 
que quiser fazer um gesto e um esforço na Educação. 
E nenhum outro país mais do que o Brasil precisa fazer 
esse exercício, esse gesto, esse movimento, porque 
outros países não têm recursos para fazer isso, como 
muitos dos países africanos; outros não precisam fazer 
mais, porque já o fizeram. O Brasil está entre aqueles 
países que ainda não fizeram e que têm os recursos 
para fazê-lo: têm a necessidade e têm os recursos. 
Precisamos despertar. 

E uma manhã como esta – parabenizo o Sr. 
Presidente e especialmente os dois Senadores que 
o ladeiam, Aloizio Mercadante e José Jorge – serve 
para fazer uma homenagem ao Jorge Werthein, que 
foi um dos inspiradores do manifesto, mas, sobretudo, 
a esses dois Senadores que agarraram a sugestão, 
levaram adiante e conseguiram a assinatura de todos 
os seus Pares. 

Agora é hora de transformar sessões como esta 
em manifesto, em realidade. Juntos, independente-
mente do Partido de cada um de nós, trabalharmos 
para que os dois pilares do futuro sejam promovidos 
e apoiados e que, dentro de mais alguns anos, pro-
fessores e crianças, na semana delas, quando formos 
fazer aqui referência a sua situação, não seja preciso 
dados negativos, como ainda existem, e que o Presi-
dente Renan Calheiros leu no seu discurso.

Parabéns, Senador Aloizio Mercadante; para-
béns, Senador José Jorge; parabéns, Jorge Werthein; 
parabéns a esta Casa, mas não esqueçamos que falta 
muito a fazer, que o desafio é grande e que nós temos 
uma imensa responsabilidade de dar os passos ne-
cessários para que o Brasil solidifique os dois pilares 
do seu futuro: professores e crianças.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aloizio 

Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Renan Calheiros, Sr. Senador José 
Jorge, Embaixador Jorge Werthein, demais represen-
tantes da educação pública no País, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, convidados, representantes diplomá-
ticos, esta é uma sessão muito especial, que, de um 
lado, busca homenagear as crianças e os professores 
no seu dia, e que são a dimensão mais importante de 
um projeto de nação. Ao mesmo tempo, é uma sessão 
muito especial porque, apesar de todas as diferenças 
políticas, ideológicas, de disputas acirradas, que fazem 

parte, são da natureza mesmo do Parlamento, todos 
os Senadores e Senadoras – todos – assinaram esse 
manifesto que estamos divulgando nesta oportunida-
de ao País.

Portanto, eu me sinto muito honrado de poder 
participar desta sessão e hoje subo à tribuna desta 
Casa não como Senador, não como Líder do Governo. 
Eu estou Senador, eu estou Líder do Governo, mas eu 
sou um economista e professor.

Passei a maior parte da minha vida dentro das 
salas de aula, primeiro, como estudante. Depois fiz 
minha graduação na USP, mestrado e doutorado na 
Unicamp, e depois comecei a minha carreira profissio-
nal e prossegui durante 28 anos como professor uni-
versitário na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo e na Unicamp.

Por isso, o que direi aqui não é um sentimento, 
não são impressões moldadas às pressas. É muito mais 
do que isso. É uma convicção de quem estabeleceu, 
por décadas, intimidade e compromisso com os qua-
dros negros, com o pó de giz, que sempre consumiu 
a minha impressão digital e a minha garganta, com 
debates, com o contraditório, com a pesquisa, com a 
inovação, com os alunos, com os colegas professores, 
com a educação de qualidade – o que, em última ins-
tância, todos procuramos hoje.

A infância, a adolescência e a juventude brasi-
leiras, bem como a educação do nosso País, têm sido 
objeto de muitas palavras. Rios de tinta já foram gas-
tos com discussões de alta relevância. O Deputado 
Rui Barbosa, homenageado com o seu busto neste 
Plenário, elaborou pareceres lúcidos e ainda vivos 
sobre a reforma Educacional do Império, que sequer 
foram votados pelos seus pares à época. Ficaram, po-
rém, para a História como marco de inspiração para 
as gerações seguintes e para que o Poder Legislativo 
nunca mais seja conhecido como aquele que relega 
ao arquivo os assuntos educacionais.

O Senado Federal tem marcado a sua presença, 
década após década, legislatura após legislatura. Na 
impossibilidade de citar tantos vultos ilustres que ocu-
param esta mesma tribuna numerosas vezes, bastaria 
citar o nome de João Calmon, com quem tive a honra 
de conviver como Senador da República, o chamado 
Senador da Educação, que, ainda no regime militar, 
conseguiu aprovar a Emenda Constitucional, estabe-
lecendo um piso de recursos protegidos para o ensi-
no. Com base nessa vinculação, ainda mais ousada 
que a da Carta de 1946, estabeleceu-se o Fundef, e, 
neste ano, foi proposto o Fundeb, que aprimora essa 
forma de valorização dos professores do ensino fun-
damental e do ensino básico, incluindo também agora 
a pré-escola, e que já está na Câmara dos Deputados, 

    341ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 12 34769 

vindo para o Senado Federal, para análise, espero 
que em breve.

Portanto, como o Poder Legislativo em geral, te-
mos procurado redimir a injustiça praticada contra Rui 
e o povo brasileiro. Em outros termos, temos passado 
das palavras às ações, mas, ainda assim, as últimas 
precisam ser mais substanciais que as primeiras. Por 
isso, transformamos a educação em bandeira supra-
partidária por intermédio de um amplo manifesto, que 
considera o setor não um problema de governo, mas de 
Estado; não um tema de curto prazo, mas de urgente, 
médio e longo prazos; não como um setor mendicante 
de verbas, mas como um setor capaz de devolver com 
grande acréscimo tudo o que nele for investido.

A educação brasileira apresenta grandezas e mi-
sérias que os números têm traduzido reiteradamente. 
Avançamos no rumo do acesso, do oferecimento de 
vagas, o que é uma vitória. Mas que vagas são es-
sas? Vagas desiguais, que realimentam disparidades 
sociais e regionais em pleno estado democrático de 
direito. Vagas muito vezes de má qualidade, que não 
atendem nem às mínimas exigências de igualdade, 
nem aos imperativos da cidadania e da competitivi-
dade internacional. Com isso, vamos empurrando os 
problemas para a frente.

É verdade que o Governo tem colaborado para 
mudar esse cenário. Hoje, uma das maiores contribui-
ções à educação vem por meio do Bolsa Família. Com 
ajuda permanente a cerca de 7,5 milhões de famílias 
que estão abaixo da linha da pobreza, os recursos do 
Bolsa Família estão contribuindo para manter alunos 
nas escolas. É o que mostram os indicadores. Dos cerca 
de 65% dos alunos beneficiados pelo Bolsa Família e 
que já têm a freqüência escolar auferida, 97% freqüen-
tam mais de 85% das aulas. E os que não freqüentam 
estão permitindo às escolas identificarem a razão da 
ausência. O Bolsa Família, assim, ajuda efetivamente 
na permanência dos alunos – e, neste caso, os filhos 
das camadas mais pobres da nossa sociedade. Da 
mesma forma, o Prouni está abrindo mais de quatro-
centas mil vagas nas universidades brasileiras para 
alunos carentes.

Mas, entre tantas medidas necessárias, é preci-
so, acima de todas, valorizar o professor. O futuro do 
ensino de qualidade está na qualidade do professor. 
A mola propulsora da educação é o professor, a pro-
fessora. Assim, temos, todos nós que estarmos assu-
mindo este compromisso agora, que nos comprometer 
com o investimento na formação, na motivação e na 
remuneração do professor.

Se é verdade que a maioria dos professores são 
abnegados e marcaram a vida de muitos de seus alu-
nos, também é verdade um certo pacto da mediocridade 

na educação brasileira. Em muitos casos, enquanto o 
Estado finge que paga, o professor finge que recebe 
e que prepara as aulas, finge que faz a avaliação; o 
aluno finge que estuda e que foi avaliado, mas nada 
disso está acontecendo efetivamente em muitas sa-
las de aula neste País. O que não é falso, porém, é o 
axioma de que a qualidade do ensino é diretamente 
proporcional à qualidade do professor.

Cerca de metade dos alunos da quarta série do 
ensino fundamental têm graves dificuldades de leitura. 
São alfabetizados? No sentido requerido para o seu 
nível, não. Já os discentes da oitava série estão aparen-
temente alfabetizados, sabem em grande parte o que 
foi estabelecido para a quarta série, mas não neces-
sariamente para a série que cursam. E, por seu lado, 
os alunos da terceira série do ensino médio em sua 
maior parte alcançam o que as matrizes curriculares 
prevêem para a oitava série, mas o seu desempenho 
é insatisfatório em face das expectativas para o ano 
de escolaridade em que se encontram matriculados. 
E assim vamos mantendo as crianças e os adolescen-
tes cada vez mais tempo na escola, para se educarem 
e aprenderem, aparentemente, cada vez menos. É a 
diluição do processo educativo, com evidentes custos 
para as pessoas e para a coletividade. Se uma expres-
são pudesse sintetizar a problemática brasileira, esta 
seria: educação de qualidade para todos.

Por isso, o manifesto suprapartidário ora apre-
sentado se reveste da maior importância. Representa 
uma união em torno de objetivos comuns, para que o 
Brasil assuma os seus compromissos internacionais, 
estabelecidos sobretudo no Marco de Ação de Dacar 
e especialmente como país-membro e fundador da 
Unesco.

Quero aqui destacar a participação que a Unesco 
teve na construção dessa iniciativa. Nós tivemos várias 
reuniões com o então representante da Unesco no Bra-
sil, Embaixador Jorge Werthein. Foi o seu empenho e 
a disposição dos Senadores da Oposição, da base do 
Governo, das Lideranças desta Casa que permitiram 
que construíssemos essa unidade política, que é um 
fato, se não inédito, seguramente muito raro na vida 
do Parlamento brasileiro.

Nós, os signatários deste documento, reconhece-
mos que, acima das divergências que nos separam na 
pluralidade democrática, ergue-se o reconhecimento de 
que o Brasil não pode esperar mais por essa educação 
de qualidade. E, assim, firmamos o pacto de honra de 
lhe dar conseqüência por meio de ações, nos limites 
dos nossos mandatos.

Tal compromisso implica a luta por mais recur-
sos para a educação e pelo melhor aproveitamento 
deles. O valor mínimo anual por aluno, no Fundef, em 
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numerosos casos, mostra o pauperismo da educação 
brasileira. O México, no início deste ano, estabeleceu 
por lei o mínimo de 8% do Produto Interno Bruto para 
as despesas educacionais públicas. A Argentina en-
caminhou ao seu Poder Legislativo Federal proposta 
no mesmo sentido. Entretanto, nosso Plano Nacional 
de Educação, em 2001, teve vetado o aumento das 
despesas educacionais públicas para 7% ao longo de 
um decênio.

A escassez é evidente, mas de nada valerá o 
incremento das verbas se não houver responsabiliza-
ção dos sistemas de ensino, das escolas e de todos 
os envolvidos pela qualidade da educação oferecida. 
A pobreza traz, no seu cortejo de males, a dificuldade 
de alocar adequadamente os recursos, sem desperdí-
cios. Portanto, é preciso aperfeiçoar ainda mais a nos-
sa avaliação, fazer seus resultados chegarem a cada 
professor, apoiá-lo sob todos os aspectos, reformular 
tudo o que precisa ser reformulado para que o aluno 
seja bem sucedido.

Como nos dois lados de uma moeda, não po-
demos aceitar o posicionamento ideológico de que a 
educação tem dinheiro demais, nem o posicionamento 
oposto, igualmente ideológico, que reduz os problemas 
educacionais brasileiros à falta de recursos. Cabe, 
portanto, aumentar os meios e requerer os resultados 
correspondentes, pois, se eles continuarem a ser apli-
cados do modo como sempre o foram, nada mudará. E 
aquilo de que o Brasil mais precisa é mudança.

Também não se pode aceitar a tese de que a 
educação é mero gasto social sem retorno para o 
indivíduo e para a coletividade. Recentemente um 
economista dos mais rigorosos provou com números 
que uma reforma educacional bem implantada para 
melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio 
alcança resultados que superam, a longo prazo, todos 
os seus custos. Mas, para isso, tornam-se indispen-
sáveis a continuidade e a consistência dos esforços. 
Outros países já fizeram isso e conseguiram. Com a 
certeza de que o Brasil também é capaz, tratemos de 
semear, com todo o rigor, a boa semeadura para que 
os resultados da colheita sejam fartos.

Termino, Sr. Presidente, citando um exemplo 
que me acompanha na vida recente. Como já disse, 
dou aula há 28 anos. Sempre fui professor na Uni-
camp, instituição que tem um dos vestibulares mais 
difíceis do Brasil. Tínhamos, no DCE dos estudantes, 
um curso para alunos carentes. Havia uma moça de 
26 anos à época, mãe de três filhos, que era faxineira 
do cursinho. Ela limpava, arrumava as salas, sentava 
e prestava atenção às aulas. Depois de alguns anos, 
resolveu fazer supletivo, passou, fez vestibular e en-
trou na Unicamp. Cursou a graduação e teve grande 

dificuldade com seu marido, que não acompanhou o 
crescimento que ela teve. Teve de se separar. Teve di-
ficuldade para morar na residência estudantil, porque 
não é para pobre, muito menos para uma mulher que 
tem três filhos, morar entre os estudantes universitá-
rios. Mas ela superou todas essas dificuldades, con-
cluiu a graduação na Unicamp, fez o mestrado, hoje 
é mestre em educação, pedagoga, e assumiu, entre 
outras funções profissionais, aquela que para mim tem 
o maior simbolismo do que é possível fazer neste País: 
ela hoje é diretora do cursinho em que entrou como 
faxineira. O nome dela é Marinalva. Existem milhares 
e milhares de marinalvas neste País, com a mão na 
vassoura, com o umbigo no tanque, ou dentro de uma 
fábrica, com a mão suja de graxa, homens e mulheres 
que nunca tiveram a chance de pegar na caneta ou no 
lápis e que, se tiverem essa chance, serão talentos, 
como a Marinalva.

É por isso que vale à pena esse manifesto.
Parabéns ao Senado Federal! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Eu gostaria de registrar, com muita satisfação, 
a presença dos alunos e alunas do Colégio Sigma Me-
tropolitano de Goiás, da cidade de Formosa, Goiás.

Tenho a honra de conceder a palavra ao próximo 
orador inscrito, o nobre Senador José Jorge, Líder do 
Bloco Parlamentar da Minoria no Senado Federal.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Renan Calheiros, Sr. Senador Aloi-
zio Mercadante, Líder do Governo nesta Casa e meu 
companheiro na obtenção das assinaturas de todos 
os Senadores para que pudéssemos hoje lançar este 
manifesto, meu caro amigo Jorge Werthein, ex-Diretor 
da Unesco no Brasil, pessoa de quem sou amigo há 
mais de trinta anos. Eu era Secretário de Educação em 
Pernambuco de 1975 a 1978 e Jorge Werthein, traba-
lhando por outro organismo internacional, foi consultor 
da nossa gestão na Secretaria de Educação. Seu tra-
balho na Unesco no Brasil, durante todo esse último 
período, foi um trabalho que trouxe muita contribuição 
para a sociedade brasileira. Dificilmente uma organiza-
ção internacional participa com tal dinamismo, com tal 
inteligência, aproveitando todas as oportunidades em 
um país como participou a Unesco no Brasil durante 
a gestão do amigo Jorge Werthein. Ele trabalhou co-
nosco neste manifesto e, na realidade, hoje também é 
a oportunidade para que nós possamos, nesta sessão 
especial, agradecer toda a colaboração que ele deu à 
sociedade brasileira durante o período em que dirigiu 
a Unesco no Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é extrema-
mente oportuna a realização da presente sessão, em 
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que celebramos, na mesma ocasião, o Dia da Criança 
e o Dia do Professor.

Em primeiro lugar, a criança e o professor são 
duas entidades simbiontes, que necessitam e se be-
neficiam uma da outra para a plena realização de 
seus potenciais. Por mais avançado que seja o está-
gio atual da tecnologia da informação, ainda não se 
cogitou a substituição, pela máquina, da transmissão 
do conhecimento que se realiza de ser humano para 
ser humano.

Tal transmissão é tanto mais importante e mais 
delicada quanto mais tenra for a idade da parte re-
ceptora do conhecimento. Numa sociedade perfeita, 
ideal, utópica, não tenho dúvida de que o ofício mais 
valorizado seria o de professor da educação infantil e 
fundamental.

Inevitável, portanto, que, numa sessão em que 
comemoramos, conjuntamente, o Dia do Professor, 
que é no dia 15 de outubro, e o Dia da Criança, ama-
nhã, 12 de outubro, os discursos convirjam para este 
tema da maior importância em qualquer sociedade: a 
educação.

O poeta Juvenal disse: “deve-se o máximo res-
peito à criança”. E respeitar a criança – do meu ponto 
de vista de educador e ex-Secretário de Educação 
do Estado de Pernambuco por duas vezes – envolve, 
necessariamente, conceder a ela todas as condições 
para o seu aprimoramento físico, moral e intelectual. 
Decorre daí a suma importância do educador, do pro-
fessor, do mestre. É dele uma parte significativa da 
responsabilidade pelo desenvolvimento dos futuros 
cidadãos e cidadãs de uma sociedade.

Diante dessas considerações, Srªs e Srs. Se-
nadores, registro minha apreensão em relação ao fu-
turo deste País. O abandono gradativo que a classe 
docente vem sofrendo, especialmente os professores 
das classes mais jovens, é a crônica de um colapso 
anunciado.

Os salários são indignos e defasados. O déficit de 
professores, em vários segmentos do saber, é alarman-
te há vários anos. Eu não poderia também deixar de 
citar aqui o caso específico do déficit de professores na 
área de ciências – Ciências, Física, Química, Biologia 
e até Matemática –, um déficit enorme. Praticamente 
não temos mais professores nessa área. O que é pior: 
o déficit é crescente, os professores atuais estão enve-
lhecendo e não estamos fazendo a substituição.

Outro dia, li uma matéria dizendo que um dire-
tor do MEC, cujo nome não recordo, estava saindo do 
Ministério e falando exatamente da falta de iniciativa 
nessa área.

Nós temos que ser criativos, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, para encontrar, em curto prazo, uma 

forma de prepararmos professores nessa área rapida-
mente, porque, como a tecnologia evolui, como é que 
nós poderemos ter um país que não tem um professor 
nem de física, nem de química, nem de biologia? Que 
país será este no futuro? Então, já que temos outras 
formas tecnológicas, acho que esse seria um grande 
programa prioritário para qualquer governo.

O orçamento para a educação é cada vez mais 
mirrado. Uma profissão que já desfrutou de enorme 
dignidade e prestígio é hoje encarada como um “bico” 
por boa parte dos que a exercem. 

Obviamente, isso repercute nos indicadores edu-
cacionais. Nossos alunos vão mal, muito mal nas ava-
liações internacionais. No teste aplicado pela Avalia-
ção Internacional de Avaliação de Alunos, o famoso 
Pisa, em 2003, os brasileiros ficaram em último lugar 
em matemática. Último lugar, Srªs e Srs. Senadores, 
numa lista de quarenta países. E nos testes de leitura 
e de ciências também não fomos nada bem, embora 
algum progresso tenha sido registrado desde a apli-
cação anterior do Pisa, em 2000.

O quadro é triste, mas dele podemos extrair o es-
tímulo para transformar as nossas realidade e legar aos 
futuros congressistas uma pauta mais otimista no que 
se refere, especificamente, à questão educacional.

Temos que mexer, e “para ontem”. E não preci-
samos de nada revolucionário. Assim como a consta-
tação de que o segredo para desenvolver um país é 
investir na educação de seus habitantes, também é 
consensual a afirmação que não basta criar boas leis: 
é preciso, sobretudo, aplicá-las. A pura e simples apli-
cação efetiva dos dispositivos da Constituição Federal, 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
de 1996, da qual fui Relator na Câmara, e do Plano 
Nacional de Educação, aprovado em 2002, que tive a 
oportunidade de relatar aqui no Senado, esta simples 
aplicação prática, por si só já realizaria maravilhas no 
sistema educacional brasileiro.

Foi justamente em torno dessas reflexões que 
nós, Senadores e Senadoras, assinamos, recente-
mente, um Manifesto, que estamos lançando hoje, em 
conjunto e com a colaboração da Unesco, no qual de-
fendemos um pacto nacional de toda a sociedade civil 
em prol da educação brasileira. A educação não é só 
um compromisso com o presente, mas principalmente 
com o futuro. Nós, então, temos que estar todos juntos 
em torno da educação.

Nesse Manifesto, tentamos mostrar que um país 
com os indicadores educacionais do Brasil não está 
preparado para encarar os desafios colocados pela 
moderna dinâmica econômica e pelas novas tecnolo-
gias da informação. 
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Concluímos o Manifesto com o chamamento à 
ação de toda a sociedade brasileira para o cumpri-
mento das metas estabelecidas no Plano Nacional 
de Educação, que, diga-se de passagem, encontra-se 
meio sem acompanhamento, meio abandonado, por 
assim dizer. Atingir os objetivos relacionados no Plano 
é requisito essencial para começarmos a aprimorar a 
educação no Brasil.

Por coincidência, nesta semana, o Jornal Na-
cional, da Rede Globo, vai apresentar – iniciou-se on-
tem, com a Irlanda – a experiência de quatro ou cinco 
países que conseguiram sair do estágio de país em 
desenvolvimento para o estágio de país desenvolvido. 
A renda per capita da Irlanda vai passar a renda per 
capita da Inglaterra, como vimos ontem e já sabíamos, 
exatamente por ter investido na educação básica. Na 
realidade, é uma forma de divulgarmos todas essas 
informações. Parabenizo a Rede Globo e os editores 
do Jornal Nacional por essa iniciativa.

Estamos, Srªs e Srs. Senadores, plenamente 
conscientes de que o Manifesto é apenas a semente 
que, lançada ao solo, necessitará ainda de uma série 
de cuidados para crescer e prosperar. Nossa tarefa se 
inicia com o Manifesto, mas o trabalho pesado come-
ça a partir de agora, e com a participação de toda a 
sociedade civil. Este é o ponto principal do Manifesto: 
a convocação da Nação brasileira para a luta por uma 
educação de qualidade. Acreditamos, como está re-
gistrado no texto, que esse pacto será o catalisador de 
uma mudança de paradigma, que colocará a educação 
como prioridade absoluta da vida nacional.

Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, peço desculpas por aquilo que, de certa forma, 
pode ser entendido como uma “fuga ao tema” – aliás, 
um dos principais problemas lamentavelmente pre-
sentes nos textos escritos por nossos jovens. A rigor, 
tratei de um assunto que apenas tangencia as datas 
hoje celebradas.

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Já vou en-
cerrar, Sr. Presidente.

Mas não poderia perder a oportunidade de fazê-
lo, pois uma criança sem educação de qualidade será 
um adulto sem preparo e, por conseguinte, sem opor-
tunidades; e um professor sem prestígio e sem condi-
ções dignas de trabalho não resistirá por muito tempo 
à frustração e ao sentimento de derrota.

Que minhas palavras finais, portanto, reparem, 
em parte, a omissão que cometi. Às crianças – inclusi-

ve aqui presentes –, desejo um 12 de Outubro repleto 
de alegria, de brincadeiras, de paz e, sobretudo, de 
esperança. Aos professores, desejo um 15 de Outubro 
pleno de realizações, de reconhecimento pelo esforço 
hercúleo em que se tornou o ofício docente no Brasil de 
hoje, e de otimismo em relação ao futuro da classe.

Muito obrigado a todos pela atenção! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador José Jorge.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Te-

bet, que falará pela Liderança do PMDB e pela Maioria 
no Senado Federal.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sr. Embaixador da Unesco, Senhores que 
compõem a Mesa, Srªs e Srs. Senadores, crianças, 
professores que aqui se encontram, ontem, o Líder 
de nosso Partido, ele sim um educador, pediu-me 
que o substituísse nesta honrosa tarefa de, em nome 
do PMDB, afirmar que nosso Partido está realmente 
integrado no Manifesto que o Senado da República 
lança ao País.

Fico feliz. Mas o Líder de meu Partido, quando 
me fez o convite, que aceitei com muita satisfação e 
alegria, com certeza, nem S. Exª sabe que eu tam-
bém tenho a ventura de vir do magistério. Não com 
a maestria do Senador Cristovam Buarque, que já foi 
Reitor da Universidade de Brasília e cuja competência 
é reconhecida por todos; não com o brilho e o talento 
do Senador Aloizio Mercadante, que, a par de realizar 
neste Senado da República um grande trabalho pa-
triótico, fala como grande economista e como grande 
professor. Mas eu também venho do magistério. Não 
venho do magistério da Unicamp, nem da Universidade 
de Brasília, mas venho do magistério do Senado da 
República, da Federação, e falo, portanto, como um 
homem do Centro-Oeste.

O Brasil é tudo isto: o Brasil é a Pátria da taxa 
de crescimento de São Paulo, do Rio de Janeiro e do 
Distrito Federal, mas é a Pátria também do Norte, do 
Nordeste e do Centro-Oeste, onde estão talvez as 
crianças mais pobres e mais necessitadas, onde estão 
os professores que recebem salário mais reduzido do 
que tantos quantos pertencem a essas grandes uni-
dades da Federação.

Eu também preparei aulas, eu me preparei para 
dar aulas, porque sou professor improvisado. Nunca 
participei de uma faculdade do magistério. Eu não te-
nho título. Procurei vencer minhas limitações para aju-
dar a cidade onde nasci, para ajudar o então Estado 
de Mato Grosso, e também o Estado de Mato Grosso 
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do Sul, onde não existiam sequer o curso ginasial e 
o curso colegial, e onde aqueles que talvez fossem 
predestinados ou tivessem um pouco mais de sorte, 
auxiliados por seus pais, como fui, podiam concluir o 
então curso primário no interior, em sua cidade, e de-
pois tinham que sair.

E, se falei em curso primário, hão de me per-
mitir lembrar que todos nós tivemos nosso primeiro 
professor, nossa primeira professora. Em efeméride, 
comemoramos hoje o Dia dos Professores. Não posso, 
portanto, esquecer a figura de um baiano que che-
gou à minha cidade com sua esposa e criou ali uma 
escola primária, uma escola de ensino fundamental, 
para usar a linguagem de hoje, exemplo em Mato 
Grosso. Refiro-me, e tomara que meus conterrâne-
os estejam me ouvindo para também reverenciarem 
sua memória, de João Marciano Pinto, inesquecível 
mestre, cuja fama ganhou nome além das fronteiras 
de meu Estado.

Senhoras e Senhores, é preciso cuidar de nos-
sas crianças! Este Manifesto, cujos idealizadores 
nesta Casa são os Senadores Aloizio Mercadante 
e José Jorge, não pode ficar na retórica. Há de se 
constituir seu balizamento para nossa atuação nes-
ta Casa. Aliás, percebo que o Senado da República 
não mais procura apenas fiscalizar e fazer leis. Sr. 
Presidente Renan Calheiros, V. Exª, na Presidência 
desta Casa, tem reconhecido isso e nos conferido 
atribuições a fim de movimentar o País. E ninguém 
movimenta o País se não movimentarmos a educa-
ção, se não abandonarmos o discurso e partirmos 
para a prática.

Votamos nesta Casa o Fundep. Ao elaborar o Or-
çamento, devemos alocar recursos para que o Fundep 
se torne uma realidade concreta. Do contrário, perma-
necerá no papel, não seguirá em benefício de nossas 
crianças, pois os Municípios estão sem recursos. O 
Fundep exigirá, por parte dos Municípios, por exem-
plo, a construção de novas salas de aula, priorizando a 
educação. Portanto, é preciso destinar recursos, alocar 
recursos, para que leis tão bem elaboradas por esta 
Casa possam ser realmente aplicadas.

Digo isso diante de um Brasil que precisa fazer 
muito. A educação caminhou muito, é verdade. Se 
compararmos nosso País com outros mais desenvol-
vidos, Sr. Presidente, Srs. Professores, Senadores que 
me ouvem, verificaremos que o Brasil avançou menos 
que outros Países que disputam conosco o mercado 
emergente.

Formulo sinceros votos. Abraço as crianças do 
País. O PMDB as abraça. O PMDB tem em seu pro-

grama a vontade de trabalhar pela justiça social, como 
mencionou em seu discurso o Presidente Renan Ca-
lheiros. Trabalhar pela justiça social é trabalhar pela 
educação. E não existe educação – e agora eu me di-
rijo aos mestres – sem a valorização dos professores. 
Valorizar os professores, fazer com que os professores 
não sejam aqueles a que se referiu o Senador José 
Jorge na compreensão da realidade educacional do 
nosso País; que o magistério não seja um “bico”, mas 
um sacerdócio bem remunerado, de dedicação à cau-
sa educacional como instrumento no crescimento e na 
formação daquelas crianças que nós estamos cantando 
e que são depositárias da esperança de um Brasil me-
lhor. É preciso reconhecer o trabalho dos professores 
pagando-lhes melhor.

E, por falar nisso, manifesto um temor. Há acon-
tecimentos na sociedade brasileira que, parece, estão 
se tornando banais, como a greve de professores. Uni-
versidades, escolas, com mais de 60 dias sem aula, e 
nós, políticos, às vezes, demoramos a saber que isso 
está acontecendo. E pergunto: será a banalização? É 
muito ruim que isso esteja acontecendo, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores. Nós temos responsabilidade. O 
Senado está acordando. Nós precisamos acordar efe-
tivamente para realizar o trabalho que todos esperam 
de nós: formar um Brasil cada vez melhor, partindo 
efetivamente da educação de nossas crianças.

São duas efemérides que se juntam, uma próxi-
ma da outra: 12 de outubro e 15 de outubro, como a 
marcar indelevelmente essa integração, a que chamo 
de amor, amor dos professores às nossas crianças, 
dos professores que são os verdadeiros pais das nos-
sas crianças.

Vamos todos, unidos, lutar para que o Manifesto 
lançado pelo Senado da República se torne realidade 
e possamos nos orgulhar de ter uma Pátria cada vez 
melhor, mais forte e com mais justiça social.

Sr. Presidente, trouxe um discurso para ser lido, 
mas falei com o meu coração. Fui professor do 2º grau, 
fui professor também de faculdades, porque ajudei a 
criá-las no meu Estado, e até hoje não consigo me 
afastar. Cada convite que recebo, como o que recebi 
para falar recentemente aos universitários de Aqui-
dauana e também, nesta sexta-feira última, aos alunos 
da Universidade de Araraquara, significa um grande 
alento para a minha vida pública e a convicção de 
que estamos avançando, mas precisamos avançar 
ainda mais. Não há outro caminho. Vou repetir aqui 
o que todos dizem: não há outro caminho a não ser 
o da educação.
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Esse é o compromisso do PMDB, Sr. Presiden-
te, e falo em nome da Liderança do meu Partido, com 
alegria e satisfação, não refletindo tudo, mas pelo me-
nos manifestando aquilo que é obvio: vamos ajudar as 
crianças do nosso Brasil!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Ramez Tebet.
Concedo a palavra à nobre Senadora Ideli Sal-

vatti, pelo Bloco de apoio ao Governo.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, membros da Mesa, Dr. Jorge Werthein, 
Embaixador da Unesco, nesta sessão homenageado 
pelos inestimáveis serviços prestados à educação do 
nosso País, de forma muito especial e carinhosa, como 
sempre, não poderia deixar de, ao cumprimentar todos 
os que se fazem presentes neste quase início da tarde 
de terça-feira, saudar a iniciativa do Senador Aloizio 
Mercadante de propor esta sessão em homenagem 
ao Dia das Crianças e ao Dia do Professor. Nós o fa-
zemos de forma marcante, juntamente com outros Se-
nadores e com o apoio integral de todos os membros 
desta Casa, aproveitando para lançar um Manifesto do 
qual lerei o trecho que considero mais forte e o motivo 
central de realizarmos esta sessão que, por si só, por 
homenagear as crianças e os professores, teria plena 
razão de existir, mas será marcada pelo Manifesto dos 
Senadores em defesa da educação.

O trecho que eu faço questão de ressaltar é o 
seguinte:

Governo e educadores, instituições e 
sistemas de ensino, políticos, lideranças de 
todos os setores, só um pacto nacional pela 
educação básica, fomentado por uma cons-
ciência engajada na sociedade civil, poderá 
mobilizar todos, exigindo o cumprimento das 
metas acordadas” (em tantos acordos, em 
tantas conferências, mas, fundamentalmen-
te, no Plano Nacional de Educação do nosso 
País). “Se quisermos associar democracia e 
modernidade ou o país como um todo toma a 
decisão de priorizar a educação como tarefa 
inadiável, ou não nos incluiremos na velocida-
de transformadora da História”.

Essa é, do meu ponto de vista, a síntese desse 
Manifesto, o apelo, o chamamento, a meta daquilo que 
estamos nos propondo ao lançá-lo. Exatamente essa 
conclamação a todos os agentes que têm responsabi-
lidade, nas esferas onde atuam, de colocar este País 

sob a ótica da mola transformadora da História, que 
só acontece a partir da educação. Não existe outra 
mola transformadora com o potencial que tem o pro-
cesso educativo.

Como disse o Senador Ramez Tebet, também 
não sou da Unicamp nem da Universidade de Brasília, 
mas sou professora da rede estadual de ensino. Atuei 
em Curitiba, em Joinville, em Florianópolis, nas escolas 
de periferia, junto às populações mais carentes. E é 
exatamente lá, atuando na educação básica, no ensi-
no fundamental, no ensino médio que entendemos a 
necessidade de termos a educação como essa mola 
propulsora para produzir as transformações profundas 
que este País tanto exige.

Eu não gostaria, neste discurso – e até como 
professora de matemática talvez para mim fosse muito 
simples e muito fácil –, de ficar aqui citando estatísti-
cas, fazendo comparações numéricas, apontando as 
deficiências, todas as situações que os números nor-
malmente apresentam de forma muito contundente. 
Mas os números, apesar da contundência, não nos 
mostram o que pode mover as pessoas a abraçar a 
causa da educação.

Eu também não queria aqui deixar de mencio-
nar esforços significativos que o País vem desenvol-
vendo no sentido de fazer com que a educação seja 
efetivamente a mola propulsora da transformação da 
nossa sociedade e da emancipação de cada um dos 
brasileiros que estão ainda amargando situações de 
exclusão social tão trágicas.

Não vou aqui me deter, até porque vou pedir, 
Sr. Presidente, que seja considerado lido na íntegra 
um texto do Dr. Francisco das Chagas Fernandes, 
que, nesta Mesa, está representando o Ministério 
da Educação. Ele reporta os esforços desenvolvidos 
pelo Ministério da Educação – que teve à frente nos-
so querido companheiro Cristovam Buarque, depois 
Tarso Genro e atualmente, o Fernando Haddad –, to-
das as iniciativas adotadas, que vão desde programas 
que complementam o esforço educacional, como o 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o da 
Bolsa Escola, o do transporte escolar, do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Nacio-
nal do Livro Didático, que está se estendendo agora 
também para o ensino médio, como a alimentação 
escolar se estendeu para a educação infantil. Toda 
essa iniciativa maravilhosa que precisamos coroar 
agora com a aprovação da transformação do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun-
damental e de Valorização do Magistério (Fundef) em 
Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Edu-
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cação Básica (Fundeb); todas as iniciativas no senti-
do de termos uma formação permanente de nossos 
professores, capacitando-os, dando-lhes condições 
para que possam efetivamente desenvolver um tra-
balho adequado em sala de aula; todas as iniciativas 
de integrar toda a educação básica com o ensino 
universitário, o Programa Universidade para Todos 
(Prouni), o Programa Nacional de Incentivo à For-
mação Continuada de Professores de Ensino Médio 
(Pro-Ifem); essas iniciativas estão aqui, e não quero 
me deter nisso porque todos esses esforços ainda não 
são suficientes para termos a educação colocada no 
patamar necessário de prioridade de todos, para que 
tenhamos efetivamente o desenvolvimento. 

Teríamos também muitos números, muitos índi-
ces para relacionar o quanto um ano ou mais na mé-
dia de escolaridade traz resultados impressionantes 
em termos de desenvolvimento do Produto Interno 
Bruto, das condições de saúde, da produtividade 
dos trabalhadores. Não quero falar de matemática, 
não quero falar de números, não quero trazer aqui 
para este discurso a relação numérica fria. Quero 
trazer a emoção de ensinar e aprender, porque é a 
emoção mais impagável que existe – e é impagável 
inclusive pelos baixos salários, porque, infelizmente, 
os professores brasileiros, em todos os níveis, em 
todas as áreas, recebem salários muito aquém do 
trabalho maravilhoso que desenvolvem. Mas esta 
emoção de ensinar e aprender, se for absorvida 
pelo que estamos fazendo hoje no lançamento des-
te manifesto em prol da educação, com este pacto 
a ser desenvolvido pela sociedade, se nós incorpo-
rarmos a emoção do ato de ensinar e o brilho dos 
olhos, aquela emoção, aquele apropriar-se, tornar-
se dono, tornar-se proprietário de um conhecimento 
que permite transformar, se conseguirmos colocar 
esta emoção no lançamento deste manifesto, com 
certeza, vamos ter a educação colocada no patamar 
transformador que ela tem.

Quero contribuir com esta emoção terminando 
este meu pronunciamento com um dos poemas mais 
lindos, que trata exatamente da emoção de ensinar e 
aprender. É um poema do nosso maravilhoso Thiago 
de Mello, dedicado ao educador-mor deste País, que 
é Paulo Freire:

Canção dos Fonemas da Alegria.

Peço licença para algumas coisas.
Primeiramente, para desfraldar 
este canto de amor publicamente.

Sucede que só sei dizer amor
quando reparto o ramo azul de estrelas
que em meu peito floresce de menino.

Peço licença para soletrar,
no alfabeto do sol pernambucano 
a palavra ti-jo-lo, por exemplo,
e poder ver que dentro dela vivem
paredes, aconchegos e janelas
e descobrir que todos os fonemas 
são mágicos sinais que vão se abrindo 
constelação de girassóis girando
em círculos de amor que de repente
estalam como flor no chão da casa.

Às vezes nem há casa: é só o chão.
Mas sobre o chão quem reina agora é um homem
diferente, que acaba de nascer: 
porque unindo pedaços de palavras
aos poucos vai unindo argila e orvalho,
tristeza e pão, cambão e beija-flor,
e acaba por unir a própria vida
no seu peito partida e repartida
quando afinal descobre num clarão
que o mundo é seu também, que o seu trabalho
não é a pena que paga por ser homem,
mas um modo de amar – e de ajudar 
o mundo a ser melhor.

Peço licença para avisar que, ao gosto de Jesus,
este homem renascido é um homem novo: 
ele atravessa os campos espalhando a boa-nova,
e chama os companheiros 
a pelejar no limpo, fronte a fronte,
contra o bicho de quatrocentos anos, 
mas cujo fel espesso não resiste
a quarenta horas de total ternura.

Peço licença para terminar
soletrando a canção de rebeldia 
que existe nos fonemas da alegria:
canção de amor geral que eu vi crescer
nos olhos do homem que aprendeu a ler.

Sr. Presidente, solicito a V. Exª que mande publi-
car na íntegra o meu pronunciamento.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA 
SRA. SENADORA IDELI SALVATTI.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Esta Presidência defere o pedido da Senado-
ra Ideli Salvatti.

Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo 
Cavalcanti, pela Liderança do PTB.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
cumprimentar, em seu nome, Sr. Presidente, todas as 
autoridades aqui presentes, convidados, membros dos 
corpo diplomático e, principalmente, aqueles milhões 
de brasileiros que nos ouvem pela Rádio Senado e 
nos assistem através da TV Senado.

Olhando o painel que lustra esta sessão – Dia 
do Professor e Dia da Criança –, vemos que inver-
teram as datas. É uma pergunta a fazer: o que será 
mais importante, o professor ou a criança? A criança 
sem professor teria futuro? O professor sem criança 
para educar teria significado? É uma inversão talvez 
inadvertida que nos leva a fazer um pouquinho de 
reflexão. 

Sr. Presidente, como muitos aqui quero me pro-
nunciar na qualidade de professor da modesta Univer-
sidade Federal de Roraima, que tem apenas 15 anos 
de existência, e cuja lei de criação é de minha autoria, 
quando Deputado Federal. Portanto, desconcentrou-se 
um pouco o saber, que hoje ainda é muito concentrado 
no Sul e Sudeste do País.

Há poucos dias, assistindo a uma reportagem 
sobre o exame para os alunos de Medicina – que 
equivale ao exame de Ordem para o estudante de Di-
reito – vi que só em São Paulo existem 23 faculdades 
de Medicina. E lá na nossa imensa Amazônia, só há 
bem pouco tempo temos uma escola de Medicina em 
cada Estado. 

Quando visitei Cuba, uma das coisas que apren-
di, não sendo socialista, foi justamente ver que lá, em 
cada província, em cada estado, tem uma escola de 
Medicina, e que cada escola de Medicina busca um 
ramo de especialização, dedica-se a um ramo de es-
pecialização.

No Brasil, a educação é muito pouco levada 
em conta; é muito pouco planejada; não se observa 
a necessidade de se pensar estrategicamente o de-
senvolvimento do País passando inicialmente pela 
educação. Se fizéssemos isso, talvez invertêssemos 
o que foi dito por um orador que me precedeu: que 
um professor do interiorzão do Brasil, que a mídia 
gosta de chamar de grotões, ganha menos do que 
um professor que reside em uma metrópole como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Deveria ser 

o inverso para estimular o professor a fazer uma pós-
graduação em Brasil, sentir como vive o amazônida e 
não apenas ler publicações sobre a Amazônia, feitas 
por pessoas que, muitas vezes, nunca puseram o pé 
na Amazônia. Isso sem falar, evidentemente, do in-
terior do Nordeste, do interior do Centro-Oeste, que 
às vezes vemos pelas novelas da Rede Globo, com 
os sotaques regionais, mas que não aprendemos a 
estudar de fato. Se pegarmos as teses de mestrado 
e de doutorado das academias mais importantes do 
País, encontraremos muito poucas que falem sobre 
a educação, por exemplo, no interior do meu Estado 
de Roraima, que fale, por exemplo, sobre a educa-
ção num Estado pobre como o Piauí. Então, é muito 
importante que pensemos a educação por esse viés 
também, e não pelo da academia que se isola dentro 
de um muro ou dentro dos laboratórios e acha que 
ali estão os colegas de Deus, que produzem teses 
como se fossem verdades proferidas por Deus. E, no 
entanto, não sabem um palmo do que se passa no 
interior deste País.

Então, quero falar por esse interior, como um 
homem que nasceu lá na Amazônia, que não apenas 
se elegeu pela Amazônia. Nasci no território mais se-
tentrional deste País.

Aliás, falando em educação, há outra coisa a es-
clarecer. As grandes redes de televisão repetem hoje a 
expressão “do Oiapoque ao Chuí” como se o Oiapoque 
ainda fosse o extremo norte do País. E não é. E muita 
gente boa não sabe. Com os recursos modernos da 
geografia e da tecnologia, graças justamente à edu-
cação, constatamos que o Monte Caburaí, no Estado 
de Roraima, está mais de 30 quilômetros acima do 
Oiapoque. E, no entanto, ainda há professor, ainda 
há muita gente boa na televisão dizendo “do Oiapo-
que ao Chuí”.

Então, é muito bom que aprendamos, Senadora 
Emilia Fernandes, que é lá, no extremo norte, no meu 
Estado, em Roraima, e no extremo sul, no seu Estado, 
que estão os dois extremos do País – e não no Amapá, 
onde fica o Oiapoque. 

Então, quero aqui homenagear os professores, 
principalmente os que estão no interior, que, surpreen-
dentemente, ganham a mesma coisa que ganha quem 
está morando no Rio, em São Paulo, em Minas, enfim, 
no maior luxo. O professor que está exposto à malá-
ria, à leishmaniose e a outras doenças tropicais está 
ganhando a mesma coisa, não tem uma gratificação a 
mais. E eles estão em greve, Sr. Presidente, há vários 
dias, privando, por conseqüência, lamentavelmente, 
os alunos de terem aulas. 
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É preciso que, neste dia em que homenage-
amos o professor, nos lembremos dessa realidade 
e, principalmente, de que nossas crianças precisam 
ter melhores professores, sim, mas mais professores 
também! É lamentável que, às vezes, tenhamos de 
improvisar, fazendo com que um professor dê aula 
sem estar devidamente qualificado, mas temos de 
improvisar! Quantos jovens, no interior da Amazô-
nia, que estão lá numa vicinal, se reúnem em grupos 
de 15, de 12, e têm uma professora “improvisada” 
que vai lhes ensinar o bê-á-bá? Era assim que se 
dizia antigamente, mas hoje nem se fala mais em 
bê-á-bá.

Precisamos, sim, olhar mais para as nossas 
crianças! E aqui quero falar um pouco como médico, 
dando mais ênfase, sim, à saúde preventiva, ao tra-
balho pré-natal, fazendo a observação de que é aí 
que começa o primeiro cuidado com a criança. Uma 
criança que nasce sadia, de um parto bem feito, de 
uma gravidez bem assistida, tem muito mais chance 
de ser mais inteligente. Se for uma criança razoavel-
mente bem nutrida, terá mais chance do que aquela 
outra que não o é.

Então, ao parabenizar os mestres deste País, 
devemos dizer: vamos olhar mais para o Brasil, vamos 
realmente valorizar mais o mestre e vamos incentivar 
mais e mais gerações a se tornarem mestres! Também 
não vamos nos esquecer de que sem crianças bem 
nascidas, bem nutridas e bem assistidas, a educação 
entra pouco pela cabeça.

Muito obrigado! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 
Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente; Senador Renan Calheiros; Senador Aloizio 
Mercadante; Senador José Jorge; Dr. Jorge Wer-
thein, que representa a Unesco, que tanto servi-
ço tem prestado à criança não só do Brasil como 
também de todo o mundo, importante vitalizador 
das futuras gerações, nossos agradecimentos a V. 
Sª por tudo que representa; Srª Vandercy Antônia, 
nobre Secretária de Educação do Distrito Federal; 
Sr. Francisco das Chagas, Secretário de Educação 
Básica do MEC; e os alunos do Colégio Sigma, que 
infelizmente se retiraram;

Aqui ouvimos com muito prazer, Presidente Re-
nan Calheiros, o seu pronunciamento, uma reprodu-
ção da atualidade da questão da infância e do ensino 
em nosso País. Com ele V. Exª abriu esta cerimônia 

tão importante e histórica, que ficará para sempre 
nos Anais do Senado e, principalmente, no coração 
de todos nós. 

O Dr. Aloizio Mercadante também, ao usar da 
palavra, fez uma análise do projeto desse manifesto, 
que, com muito carinho e atenção, li mais de uma vez. 
Senador Aloizio Mercadante, sei que V. Exª, o Senador 
José Jorge e os membros da Unesco elaboraram esse 
documento com todo carinho objetivando que realmen-
te se busque, pelo cumprimento do que ele prediz em 
todos os seus itens, melhorias para a infância e para 
a educação. Ele é um compromisso moral assinado 
por todos os Senadores. Não há reversão porque a 
assinatura confirma o texto.

O Senador Cristovam Buarque, professor emérito, 
ex-reitor da Universidade de Brasília, foi meu chefe no 
Ministério da Justiça e o conheço bem: é um homem 
dedicado à área de ensino. 

A Senadora Ideli Salvatti fez um belo pronuncia-
mento e nos emocionou com o poema que leu. 

O Senador Mozarildo Cavalcanti fez referência 
inclusive à visita que fez a Cuba.

Eu, por uma singeleza da Drª Cláudia, tendo 
em vista que nosso Líder, José Agripino, ainda não 
havia designado alguém para usar da palavra em 
nome do PFL, por amabilidade, S. Exª me concedeu 
a oportunidade de ocupar a tribuna para falar em 
nome do PFL.

Senador José Jorge, eu gostaria de lembrar 
que, mais do que ninguém dentro do PFL, V. Exª 
é a pessoa indicada para discutir todo e qualquer 
assunto relativo à educação. Acompanhei de perto 
suas manifestações, às vezes críticas, na Comissão 
de Educação, sobre projetos que lá são apresenta-
dos, Presidente Renan Calheiros. O Senador José 
Jorge é profundo conhecedor da legislação e de 
tudo aquilo que diz respeito à formação futura dos 
nossos jovens. Agora mesmo recebi seu livro atua-
lizado sobre a educação.

Eu não sabia o que falar sobre a criança e a edu-
cação. Será que poderíamos voltar no tempo e conhe-
cer um pouquinho da nossa história? Cada um de nós 
tem uma história de vida na infância, na adolescência 
e na fase de adulto.

Eu consultei àquela jovem que está ali sobre 
se ficaria triste ou desafiador eu contar a minha pró-
pria história e a da minha mulher, Senador Renan. 
Eu fiquei pensando aqui, com muita emoção, na 
historinha de uma professora. Falou-se muito aqui 
daquelas professoras que foram para o interior para 
ensinar as crianças que não tiveram a sorte de ir 
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para as capitais. Minha mulher trabalhou como pro-
fessora em Martinópolis, uma cidade que fica bem 
no interior de São Paulo. Já se vão alguns anos! Mi-
nha mulher é jovem para mim, amada por mim, mas 
tem alguns anos nas costa. Ela foi professora rural 
do Estado, em Martinópolis. Morava numa fazenda e 
nos finais de semana se deslocava com a irmã, que 
era professora em outra fazenda, para Presidente 
Prudente, onde passavam o sábado e o domingo, 
para poderem se divertir. As grandes autoridades, 
Senador Renan Calheiros, à época que lá se vai, 
eram o juiz, o delegado de polícia e a professora, 
que hoje perdeu praticamente essa condição mara-
vilhosa de ser uma das principais autoridades da ci-
dade. A Senadora Emília Fernandes pode confirmar 
isso, porque também foi professora no Rio Grande 
do Sul, lecionou numa fazenda. À época, contavam-
se pontos para se fazer a escolha de remoção – não 
era assim, Senadora Emília?

Eu ainda era solteiro. Fui namorar. Peguei um 
trem na Sorocabana, fiquei quase vinte horas dentro 
dele até chegar a Presidente Prudente e encontrá-la. A 
primeira coisa que fiz foi enfiar o dedo no olho. Fiquei 
deitado, enquanto elas terminavam a reunião. Na volta, 
Senador Aloizio Mercadante, eu a pedi em casamento, 
dentro do trem, voltando para umas férias. Assim co-
meçou minha admiração mais direta pelos professores, 
com quem convivi e vi toda a sua história.

Chegando a São Paulo, ela ingressou em algu-
mas escolas, depois foi sendo removida. A primeira 
era em Sapopemba. Quando fui candidato a pre-
feito, um adversário me disse: “Você não conhece 
São Paulo”. Falei: conheço um pouco, como polícia 
a gente anda por todos os lugares. “Quero saber se 
você conhece Sapopemba”. Caiu do céu a pergun-
ta, porque Sapopemba está na história da minha 
vida, da minha alma, do meu coração, é onde minha 
mulher ingressou como professora. E lá não havia 
transporte, Senadora Emília Fernandes, senhoras 
e senhoras. Então, eu a levava até um determinado 
trecho, e ela, depois, voltava num caminhão de lixo. 
O lixeiro oferecia carona para algumas professoras 
poderem voltar para casa – porque às vezes tinha 
muita chuva, ruas enlameadas, sem calçamento –, 
para cumprir a sua obrigação de dona-de-casa. Por 
isso a mulher tem mais valor do que o homem. Ela 
exerce com dignidade duas profissões. Nunca deixou 
de ser a dona-de-casa e a mãe de família, exercen-
do outras profissões.

Um dia o Secretário de Educação de São Paulo 
me chamou – eu era diretor de polícia lá –, e disse: 

“Você não quer convidar a D. Zilda para vir trabalhar 
aqui comigo na Secretaria? Ela conhece bem a le-
gislação, é uma professora bem-sucedida.” Eu falei: 
vou conversar com ela, é um problema de decisão 
pessoal. Ela disse: “Não!”. Você não quer pensar? 
“Não, minha vida é dentro da sala de aula, é respi-
rando giz, conversando com as crianças e sentindo 
o drama de cada família que lá está, num bairro po-
bre da nossa cidade.” E assim foi toda a vida dela. 
Passou por várias escolas, conseguindo, depois, 
com um decreto que tornou obrigatório fazer psico-
logia, ganhar um pouquinho a mais, Senadora. Era 
também um requisito para fazer o concurso para 
diretora de escola. Conseguiu. Foi diretora de duas 
escolas em São Paulo.

Depois, à época, para se aposentar, ela me deu 
uma história dramática: “Eu saio da escola com muita 
tristeza”. Por quê? Você não se realizou? – pergun-
tei. “De coração e alma sim, mas como profissional 
não”. Por quê? Em Sapopemba, houve a necessida-
de de escolas de primeiro grau, e poderia ser profes-
sor quem arrumasse quarenta alunos e uma sala de 
aula. Ela falou com o padre da igreja, o padre ofere-
ceu um barracão que havia lá. Ela percorreu o bairro, 
arrumou os alunos e foi professora do Estado e do 
Município. Então, o professor começou a ter de cor-
rer para tentar completar um salário melhor, lecionar 
em duas escolas.

O Senador José Jorge deve saber que profes-
sor tem de ter dedicação exclusiva. Estamos entrando 
num período de muita dificuldade. Não existem mais 
as normalistas. Não vejo mais na minha cidade aquela 
normalista linda, vestida de azul e branco, que enchia 
nossos corações e nossa alma, não é, Senadora Ideli 
Salvatti? Mas eu tinha uma normalista no meu cora-
ção, e a sua poesia me fez lembrar dela.

Mas Zilda disse assim: “Nós não temos mais 
tempo de preparar a aula, porque temos de correr de 
uma escola para outra, buscar uma criança ou falar 
com uma família de um aluno que não está compa-
recendo, saber por que ele não está comparecendo, 
quais são as necessidades para acompanhar a sala 
de aula”. Então, tudo isso está-se esvaindo na falta de 
interesse e de investimento dos governantes.

Senador José Jorge, não foi isso mesmo que 
aconteceu de um período a esta data? Hoje, Presidente 
Renan Calheiros, com esse ato e com esse Manifesto, 
tenta-se recuperar, porque quem ler este Manifesto vai 
ver que essas exigências estão aqui.

Eu li e anotei. Não vou ler, mas esta seria a úni-
ca cerimônia mais correta a ser feita aqui: alguém ler 
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este Manifesto, ser aplaudido, e não se fala mais nada, 
porque o Manifesto representa para todos nós, brasi-
leiros, o que realmente se deseja para a criança, para 
a educação e para o professor.

Eu ouvi a Senadora Ideli e outros falarem que 
os professores não ganham o suficiente. É uma voca-
ção sacerdotal, mas tem que ser respeitada e ama-
da pelos governantes, porque a criança depende do 
professor.

A mulher tem duas funções sagradas e, às ve-
zes, tem alguns homens que se metem nisso aí: é ser 
mãe e professor. O homem pode ser professor, mas 
mãe, não.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Mas va-
mos dar um jeito.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Vamos dar 
um jeito, mas é difícil. Eu não quero nem entrar no 
mérito senão o movimento gay vai bater em nós dois, 
Senador. Então, é melhor ficarmos quietos.

A minha mulher, no primeiro ano do primeiro 
grau, ficou numa dúvida. Um dos meus filhos – que 
hoje, graças a Deus, é um grande médico, professor 
e neuro-oncologista – é canhoto e as professoras fi-
cavam brigando porque ele tinha que escrever com a 
direita. Era obrigatório. Às vezes amarravam a mão. 
Ela disse assim: quem vai alfabetizar meus filhos sou 
eu. Como ela podia escolher, escolheu o primeiro ano 
do primeiro grau para alfabetizar os filhos. Ela alfa-
betizou os quatro. Foi professora de primeiro ano de 
primeiro grau durante quatro anos no Romão Puigga-
ri, uma escola no Brás, para poder dar as primeiras 
letras aos filhos. Ela somou o papel de mãe ao de 
professora. E eles levavam cada bronca, Senadora, 
em casa e fora!

Mas foi uma coisa maravilhosa essa soma, porque 
a professora, como disse a Senadora Heloísa Helena 
ontem, é a mãe dos pobres, daqueles que realmente 
têm necessidade de um carinho, de um aprendizado, 
de uma assistência à família. Tudo isso representa o 
professor. Hoje, casam-se muito bem, como disse o 
Senador Ramez Tebet, duas datas importantes na 
vida de cada um de nós, porque fomos crianças e fo-
mos alunos. 

Então, é isso. Peço desculpa por ter me emocio-
nado, mas, para mim, têm um valor inestimável essas 
datas, Sr. Presidente.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradecemos V. Exª, Senador Romeu Tuma. 
O Manifesto dos Senadores pela Educação estará 
disponível a partir desta data no site do Senado 
Federal.

Gostaríamos de agradecer a presença de todos 
e as intervenções, especialmente a do Senador Ro-
meu Tuma, que foi também muito sincera, muito emo-
cionada, muito verdadeira, em que homenageou os 
professores do Brasil. 

Ao homenagear os professores do Brasil, gos-
taríamos, em nome da Presidência do Senado Fe-
deral, de estender sinceramente estas homenagens 
à esposa do Senador Romeu Tuma, D. Zilda. Muito 
obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão. (Palmas.)

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 50 
minutos.)
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ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES ÀS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

Ata da 178ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 11 de outubro de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Tião Viana, João Alberto Souza, Eduardo Siqueira Campos, 
da Srª Serys Shessarenko e dos Srs. Valdir Raupp e Maguito Malta
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 42 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das 
seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 392, de 2005 

(nº 1.404/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio 
Comunitária – ARC a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Itapetim, Estado 
de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 396, de 2005 (nº 
1.540/2004, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que autoriza a Associação Comunitária 
de Radiodifusão Phoenix FM Novo Cruzeiro para 
o Desenvolvimento Artístico Cultural a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 397, de 2005 
(nº 1.574/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural 
para Difusão das Tradições e Hábitos Luizenses 
a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Luís do Paraitinga, Estado de 
São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 404, de 2005 (nº 
163/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Rádio Onda Jovem 
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de 
Forquilhinha, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 405, de 2005 
(nº 1.122/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio 
Metropolitana Santista Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Santos, Estado de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 408, de 2005 
(nº 1.592/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a União Associativa 
Comunitária de Pé do Morro a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Gover-
nador Luiz Rocha, Estado do Maranhão;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de 2005 (nº 
1.618/2005, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão ao Sistema Syria 
de Comunicações Ltda. para explorar serviço de 

radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Catanduvas, Estado do Paraná; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 410, de 2005 
(nº 1.680/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão da TV Vale 
do Paraíba Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão de sons e imagens na cidade de São José 
dos Campos, Estado de São Paulo.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela 
Comissão de Educação, as matérias vão à promul-
gação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 236, de 2005 (nº 656/2005, na origem), de 
5 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara nº 21, de 2005 (nº 2.501/2000, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao inciso II do caput do 
art. 20 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação na-
cional, sancionado e transformado na Lei nº 11.183, 
de 5 de outubro de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– A mensagem que acaba de ser lida vai à publica-
ção.

Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 448, DE 2005 

(Nº 1.687/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária Apuaê de Sananduva 
a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Sananduva, Estado do 
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 637, de 9 de dezembro de 2003, que autoriza 
a Associação Comunitária Apuaê de Sananduva a 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Sananduva, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 902, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 687, 
de 9 de dezembro de 2003, que outorga autorização 
à Associação Comunitária Apuaê de Sananduva para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Sananduva, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 16 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 601 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outor-

ga de autorização e respectiva documentação para que 
a entidade Associação Comunitária Apuaê de Sanandu-
va, na cidade de Sananduva, Estado do Rio Grande do 
Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em 
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição 
e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A 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 ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva 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 bené-
ficas 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 favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53790.000173/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais 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 687, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso III 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 53790.000173/99 e do Parecer/Con-
jur/MC nº 1432/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Co-
munitária Apuaê de Sananduva, com sede na Rua 
Rio Branco, nº 706 – Centro, na cidade de Sananduva, 
Estado do Rio Grande do Sul, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 27º56’47”S e longitude em 
51º48’51”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. – Tiro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 296/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.790.000.173-99, protoco-
lizado em 17-3-1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Apuaê de Sa-
nanduva, localidade de Sananduva, Estado do Rio 
Grande do Sul.

I – Introdução

1. Associação Comunitária Apuaê de Sananduva, 
inscrita no CNPJ sob o número 03.040.616/0001-84, 
no Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Rua Rio 
Branco, nº 706, Centro, cidade de Sananduva, dirigiu-
se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 18 de Março de 1999, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
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to 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 trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU de 9 de setembro de 1.999, que 
contempla a localidade onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento á citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-
tação 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 
9.612, 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 Rio Branco, nº 706, Centro, 
na cidade de Sananduva, Estado do Rio Grande do 
Sul, de coordenadas geográficas em 27º56’47”S de 
latitude e 51º48’51”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que 
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 
mantidas, pelo que se depreende da memória do do-
cumento de folhas 80-81 denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração 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 arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação do cumprimento das 
seguintes exigências: para a apresentação da do-
cumentação elencada no subitem 6.7 incisos II, da 
Norma nº 2/98, comprovação de necessária altera-
ção estatutária, comprovação do devido registro da 

Ata de Fundação e do Estatuto Social da entidade, 
cópia do CNPJ retificado da requerente e declaração 
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação específica 
resultou no saneamento dos autos e posterior seleção 
da Entidade, tendo sido solicitada à apresentação do 
projeto técnico (fls. 99 a 108).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 84, 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 ob-
serva-se nas folhas 109 e 110. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (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 carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 111, dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos 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 finali-
dades 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 Comple-
mentar 02/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 2/98 e ainda, demais declara-
ções 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 Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Comunitária Apuaê de Sananduva;

• quadro diretivo
Presidente: Sadi Dalsóglio
Vice-presidente: Josmar Biondo
Secretário: Doglas Pedro Prando
Tesoureiro: Gaspar Manuel da Luz
Diretor Comunit.: Marino Furtado Lovatto

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio 

Rua Rio Branco, nº 706, Centro, cidade de Sa-
nanduva, Estado do Rio Grande do Sul;

• coordenadas geográficas
27º56’47” de latitude e 51º48’51” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 109 e 110, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 84 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Apuaê de Sananduva, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.790.000.173-39 de 19 de Março de 1999.

Brasília, 10 de outubro de 2003 – Sibela Lean-
dra Portela, Relator da conclusão Jurídica, Chefe de 
Divisão/SSR – Neide Aparecida da Silva, Relator da 
conclusão Técnica, Chefe de Divisão/SSR

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 14 de outubro de 2003 – Jayme Marques 

de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Áudio e Imagem

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 14 de outubro de 2003 – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços

Aprovo o Relatório nº 296/2003/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 14 de outubro de 2003 – Eugênio de 
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 449, DE 2005 

(Nº 1.695/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Transviçosa de Radiodi-
fusão a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Nova Viçosa, Es-
tado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 651, de 9 de dezembro de 2003, que autoriza a 
Associação Comunitária Transviçosa de Radiodifusão, 
a executar por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Nova Viçosa, Estado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 82, 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, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 651, 
de 9 de dezembro de 2003, que outorga autorização à 
Associação Comunitária Transviçosa de Radiodifusão 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no 
Município de Nova Viçosa, Estado da Bahia.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005. – 

MC Nº 610 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Transviçosa de 
Radiodifusão, no Município de Nova Viçosa, Estado da 
Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição 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, 
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cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva 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 bené-
ficas 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 favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53640.001180/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais 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 651, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53640.001180/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1507/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização a Associação Co-
munitária Transviçosa de Radiodifusão, com sede na 
Rua Idelfonso Silva, 05 – Centro, no Município de Nova 
Viçosa, Estado da Bahia, para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 17º53’37”S e longitude em 
39º22’23”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 

prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 320/2003-DOSR/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.640.001.180/98, protoco-
lizado em 31 de agosto de 1998.
Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Transviçosa 
de Radiodifusão, localidade de Nova Viçosa, Estado 
da Bahia.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Transviçosa de Radio-
difusão, inscrita no CNPJ sob o numero 02.488.496/0001-
10, no Estado da Bahia, com sede na Rua Idelfonso 
Silva, 5 – Centro, cidade de Nova Viçosa, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme 
requerimento datado de 27 de agosto de 1998, subscrito 
por representante legal, no qual demonstrou interesse 
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, 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 mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, 
em atendimento às Normas e critérios estabeleci-
dos para a regular análise dos requerimentos, pas-
sou ao exame do pleito formulado pela requerente, 
de acordo com petição de folha 01, bem como toda 
a documentação apresentada e vem por meio des-
te, relatar toda a instrução do presente processo 
administrativo, em conformidade com a legislação, 
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re-
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor-
ma nº 2/98, de 6-8-1998.
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5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro 
localizado na Rua das Flores, 23 – Centro, na cidade 
de Nova Viçosa, Estado da Bahia, de coordenadas 
geográficas em 17º53’37”S de latitude e 39º22’23”W 
de longitude. Ocorre que, posteriormente, o endereço 
proposto foi retificado, passando a estar na Avenida 
Oceanica, 827 – Bairro Alcione H de Paula, consoan-
te 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 mantidas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas 155 e 156, denominado de 
“Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por 
sua vez trata de outros dados, quais sejam: informa-
ções sobre geração de coordenadas geográficas, 
instruções sobre coordenadas coincidentes com os 
levantamentos do IBGE, compatibilização de distan-
ciamento do canal, situação da estação em faixa de 
fronteira, endereço proposto para instalação da an-
tena; planta de arruamento, endereços da sede e dó 
sistema irradiante, outros dados e conclusão. Vale 
salientar que ao final, a entidade apontou novo en-
dereço, o que foi objeto de análise e conclusão por 
este Departamento, que constatou a possibilidade de 
aceitação do novo dado.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: para 
a apresentação da documentação elencada no su-
bitem 6.7 incisos II, IV, V e VIII da Norma nº 2/98, 
comprovação de necessária alteração estatutária, 
comprovante de válida existência das entidades que 
manifestaram apoio à iniciativa, cópia do CNPJ retifi-
cado 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 Enti-
dade, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico (fls. 46 a 178).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 155 e 
156, 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 179 e 180. Ressalta-
mos 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 ir-
radiada e intensidade de campo no limite da área de 
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 178 dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente regis-
trado e em conformidade com os preceitos 
dispostos no Código Civil Brasileiro e ade-
quados às finalidades e requisitos da Lei nº 
9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de 
eleição dos dirigentes, devidamente regis-
tradas e em conformidade com os precei-
tos dispostos no Código Civil Brasileiro e 
adequados às finalidades e requisitos da 
Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações 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 Radiodi-
fusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes 
autos, depois de detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinen-
te, seguindo-se abaixo as informações básicas sobre 
a entidade:

• nome
Associação Comunitária Transviçosa de Radio-

difusão;

• quadro diretivo
Presidente: Carlos Gomes Fonseca
Vice-presidente: Jairo Martins de Melo Júnior
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Secretária: Israilda Mendes Sousa
Tesoureiro: Adriano Souzalves de Brito
Vice-Tesoureiro : Jacob Nunes do Nascimento

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Avenida Oceanica 827 – Bairro Alcione H de Pau-
la, cidade de Nova Viçosa, Estado da Bahia;

• coordenadas geográficas
17º53’37” de latitude e 39º22’23” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 179 e 180, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 155 
e 156 e que se referem ã localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Transviçosa de Radiodifusão, no sentido de conceder-
lhe a autorização para a exploração do serviço de radio-
difusão comunitária, na localidade o pretendida, dentro 
das condições circunscritas no Processo Administrativo 
nº 53.640.001.180/98, de 31 de agosto de 1998.

Brasília, 28 de outubro de 2003, – Aline Oliveira 
Prado, Chefe de Serviço/SSR, Relator da conclusão 
Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de Ser-
viço/SSR, Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, de outubro de 2003. – Jayme Marques 

de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. Brasília, 29 de outubro de 
2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviço.

Aprovo o Relatório nº 320/2003/DOSR/SSCE/
MC. Encaminhe–se à Consultoria Jurídica para exa-
me e parecer.

Brasília, 29 de outubro de 2003. – Eugenio de 
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 450, DE 2005 

(Nº 1.696/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária e Agropastoril de Tuiutiba 
a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Campo Formoso, ma-
tado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 135, de 16 de abril de 2004, que autoriza 
a Associação Comunitária e Agropastoril de Tuiutiba 
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Campo Formoso, Estado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 84, 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 89, de 23 de janeiro de 2004 
– Associação dos Moradores e Amigos de Chonin de 
Cima “AMACCI”, na cidade de Governador Valadares 
– MG;

2 – Portaria nº 91, de 23 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária Atalaia de Comunicação e 
Cultura, na cidade de Caculé – BA;

3 – Portaria nº 135, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária e Agropastoril de Tuiutiba, na 
cidade de Campo Formoso – BA;

4 – Portaria nº 140, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação de Moradores e Amigos do Bairro de Pedra 
(ASMOAPE), na cidade de Fortaleza – CE;

5 – Portaria nº 163, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Assai, na cidade de Assaí – PR;

6 – Portaria nº 165, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária da Vila Rural Vereador Sebastião 
Vieira de Araújo, na cidade de Inajá – PR;

7 – Portaria nº 166, de 16 de abril de 2004 – Con-
selho Comunitário de Desenvolvimento Social, Educa-
cional e Econômico de Mauá – CODESEM, na cidade 
de Mauá da Serra – PR;

8 – Portaria nº 171, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Tibagi, na cidade de Tibagi – PR;

9 – Portaria nº 181, 16 de abril de 2004 – Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico 
de Jambeiro, no Município de Jambeiro – SP;

10 – Portaria nº 218, de 28 de abril de 2004 
– Associação Comunitária e Cultural Porto União, no 
Município de Porto União – SC; e
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11 – Portaria nº 302, de 3 de agosto de 2004 
– Fundação Assistencial, Educacional e Cultural de 
Petrolina – FAEPE, no Município de Petrolina – PE.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005. 

MC Nº 122 EM

Brasília, 5 de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária e Agropastoril 
de Tuiutiba, situada na cidade de Campo Formoso, no 
Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifusão co-
munitária, 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 re-
ceptividade da filosofia de criação desse braço da 
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvi-
mento e a sedimentação da cultura geral das loca-
lidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva 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 bené-
ficas 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 ã autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53.640.000.179/01, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais 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 135, DE 16 DE ABRIL DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53.640.000.179/01 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 223, 1º-8-2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária e Agropastoril de Tuiutiba, com sede na Praça 
do Comércio nº 22, Povoado de Tuiutiba, cidade de 
Campo Formoso, 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 coorde-
nadas geográficas com latitude em 10º24’19”S e 
longitude em 40º16’45”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 31/2004-DOSR/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.640.000.179/01, protoco-
lizado 17 de abril de 2001.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária e Agropastoril 
de Tuiutiba, localidade de Campo Formoso, Estado 
da Bahia.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária e Agropastoril de Tuiu-
tiba, inscrita no CNPJ sob o número 03.580.391/0001-59, 
no Estado da Bahia, com sede na Praça do Comércio nº 
22, Povoado de Tuiutiba, cidade de Campo Formoso, diri-
giu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 9 de abril de 2001, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamento 
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
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2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 4 de abril de 2001, que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim 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 mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
regular análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com 
petição de folha 1, bem como toda a documentação 
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a ins-
trução do presente processo administrativo, em con-
formidade 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 Praça do Comércio nº 22, Povoa-
do de Tuiutiba, na cidade de Campo Formoso, Estado 
da Bahia, de coordenadas geográficas em 10º24’19”S 
de latitude e 40º16’45”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 34 e 35, denominado de “Rotei-
ro 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 arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos II, IV, V, VIII, da Norma nº 2/98, comprovação 
de necessária alteração estatutária, comprovante de 

válida existência das entidades que manifestaram apoio 
à iniciativa, cópia do CNPJ da requerente e declaração 
do endereço da sede, declaração de que a Entidade 
não possui vínculo de subordinação, cujo cumprimento 
e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação 
específica resultou no saneamento dos autos e poste-
rior seleção da Entidade, tendo sido solicitada à apre-
sentação do projeto técnico (fls. 38 a 130).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 42, 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 obser-
va-se nas folhas 83 e 84. Ressaltamos que nestes docu-
mentos 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 130, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos 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 finali-
dades 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 armamento 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 Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 2/98 e ainda, demais declara-
ções 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 es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome
Associação Comunitária e Agropastoril de Tuiu-

tiba

• quadro diretivo
Presidente: Vera Lúcia dos Santos Dias
Vice-Presidente: Valcemar Ferreira da Silva
1º Secretário: Elisângela Gonçalves da Silva
2º Secretário: Auzeni de Souza Gomes
1º Tesoureiro: José Gomes Ferreira
2º Tesoureiro: Zenaide da Silva Lima

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Praça do Comércio nº 22, Povoado de Tuiutiba, 
cidade de Campo Formoso, Estado da Bahia;

• coordenadas geográficas
10º24’19” de latitude e 40º16’45” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 83 e 84, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” –fls. 42 e 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária e 
Agropastoril de Tuiutiba, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.640.000.179/01, de 17 de abril de 2001.

Brasília, 27 de janeiro de 2004. – Relator da 
conclusão Jurídica, Vilma F. Alvarenga, Chefe de 
Serviço/SSR – Relator da conclusão Técnica, Neide 
Aparecida da Silva, Chefe de divisão/SSR. 

De acordo.
Á consideração do Senhor Diretor do Departamento 

de Outorga de Serviços. Brasília, 27 de janeiro de 2004. 
– Jayme Marques de Carvalho Neto, Coordenador-Ge-
ral de Outorga de Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
A consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. Brasília, 27 de janeiro de 
2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 31/2004/DOSR/SSCE/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 27 de janeiro de 2004. – Carlos Alberto 
Freire Resende, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica Substituto.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 451, DE 2005 

(Nº 1.699/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária da Cidade de  Denise 
– MT a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Denise, Estado 
de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 56, de 16 de janeiro de 2004, que autoriza a 
Associação Comunitária da Cidade de Denise – MT a 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Denise, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 85, 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 18, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Cultural Comunitária Tapiratibense, na cidade 
de Tapiratiba – SP;

2 – Portaria nº 19, de 15 de janeiro de 2004 
– Associação Centro de Assistência Social e Educa-
cional “John E. Kennedy” (CASE), na cidade de Belo 
Oriente – MG;

3 – Portaria nº 23, de 15 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária de Pojuca, na cidade de 
Pojuca – BA;

4 – Portaria nº 25, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Cristã de Ação Social Comunitária do Cajurú, 
na cidade de Curitiba – PR;

5 – Portaria nº 44, de 15 de janeiro de 2004 – ACR 
Associação Comunitária de Radiodifusão, na cidade 
de Petrópolis – RJ;
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6 – Portaria nº 47 de 16 de janeiro de 2004 – Asso-
ciação de Moradores e Entidades Comunitárias de Figuei-
rópolis – Tocantins, na cidade de Figueirópolis – TO;

7 – Portaria nº 48, de 16 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária Novos Rumos para o De-
senvolvimento Social, Cultural e Artístico, na cidade 
de Barbosa – SP;

8 – Portaria nº 52, de 16 de janeiro de 2004 – 
Associação Cambaraense de Rádio Comunitária, na 
cidade de Cambará – PR;

9 – Portaria nº 56, 16 de janeiro de 2004 – As-
sociação Comunitária da Cidade de Denise – MT, na 
cidade de Denise – MT;

10 – Portaria nº 82, de 23 de janeiro de 2004, 
alterada pela de nº 298, de 29 de julho de 2004 – As-
sociação Rádio Comunitária e Cultural de Adustina FM 
– MHz no município de Adustina – BA; e

11 – Portaria nº 88, de 23 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária Artística e Cultural de Ari-
ranha, na cidade de Ariranha – SP.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005. 

MC Nº 67 EM

Brasília, 13 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outor-

ga de autorização e respectiva documentação para que 
a entidade Associação Comunitária da Cidade de Denise 
– MT, situada na cidade de Denise, no Estado de Mato 
Grosso, 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 ma-
neira 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 comuni-
dade, 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 favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53.690.000.093/01, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 56, DE 16 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 Adminis-
trativo nº 53.690.000.093/01 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 0067/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária da Cidade de Denise – MT, com sede na Avenida 
Mato Grosso, nº 1.570, centro, na cidade de Denise, 
no Estado de Mato Grosso, para executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 14º43’26”S e longitude em 
57º02’46”W, utilizando a freqüência de 109,09 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 460/2003-DOSR/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.690.000.093/01, protoco-
lizado em 26 de setembro de 2002.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção de serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária da Cidade de 
Denise – MT, localidade de Denise, Estado de Mato 
Grosso.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária da Cidade de Denise 
– MT, inscrita no CNPJ sob o número 04.278.797/0001-
44, no Estado de Mato Grosso, com sede na Avenida 
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Mato Grosso, nº 1.570, Centro, cidade de Denise, di-
rigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunica-
ções, conforme requerimento datado de 9 de março 
de 2001, subscrito por representante legal, no qual 
demonstrou interesse na exploração do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12, 
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu-
nitária, 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 de agosto de 2002, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, 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 mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação 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. Mato Grosso, nº 1.570, bairro 
centro, na cidade de Denise, Estado de Mato Grosso, 
de coordenadas geográficas em 14º43’53”S de latitude 
e 57º02’41”W de longitude. Ocorre que, posteriormente, 
as coordenadas propostas foram retificadas median-
te solicitação datada de 24 de julho 2003, passando 
a estar em 14º43’26”S de latitude e 57º02’46”W de 
longitude consoante aos dados constantes do Aviso 
publicado no DOU, de 29-8-2002.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser alteradas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 103, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração 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 arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos III, IV, VIII, e X da Norma 02/98, comprovação 
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ 
Certidão Cartorária, declaração de que a Entidade re-
querente não possui nenhum vínculo de subordinação, 
declaração do endereço da sede, cujo cumprimento e 
aplicação dos critérios estabelecidos na legislação es-
pecífica resultou no saneamento dos autos e posterior 
seleção da Entidade, tendo sido solicitada a apresen-
tação do projeto técnico (fls. 107 a 143).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 110, firma-
do 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 ob-
serva-se nas folhas 145 e 146. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (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 carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 143, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos 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 finali-
dades 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 Comple-
mentar 02/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 02/98 e ainda, demais declara-
ções 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 Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Comunitária da Cidade de Denise 

– MT;

• quadro diretivo
Presidente: Abidonel Antunes Marques
Vice-presidente: Francisco Paulo de Souza
1º Secretário: Marisa Maier Marques
2º Secretário: Claudemir do Carmo
Tesoureiro: Evaldo Queiroz

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Av. Mato Grosso, 1.570 – Centro, cidade de De-
nise, Estado de Mato Grosso;

• coordenadas geográficas
14º43’26” de latitude e 57º02’46” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 145 e 146, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 110 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária da 
Cidade de Denise – MT, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.690.000.093/01, de 26 de setembro de 2002.

Brasília, 24 de dezembro de 2003. – Vilma F. Al-
varenga, Relatora da conclusão Jurídica – Neide Apa-
recida da Silva, Relatora da conclusão Técnica. 

De acordo.

À consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços. Brasília, 26 de dezem-
bro de 2003. – Jayme Marques de Carvalho Neto, 
Coordenador-Geral de Outorga de Serviços de Áudio 
e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. Brasília, 26 de dezembro 
de 2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 460/2003/DOSR/SSCE/
MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa-
me e parecer.

Brasília, 26 de dezembro de 2003. – Eugênio 
de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 452, DE 2005 

(Nº 1.700/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Rádio Comunitária e Cultural de Adus-
tina FM – MHz, a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Adustina, 
Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 82, de 23 de janeiro de 2004, alterada pela 
Portaria nº 298, de 29 de julho de 2004, que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária e Cultural de Adustina 
FM – MHz, a executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Adustina, Estado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 85, 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 18, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Cultural Comunitária Tapiratibense, na cidade 
de Tapiratiba – SP;

2 – Portaria nº 19, de 15 de janeiro de 2004 
– Associação Centro de Assistência Social e Educa-
cional “John F. Kennedy” (CASE), na cidade de Belo 
Oriente – MG;
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3 – Portaria nº 23, de 15 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária de Pojucá, na cidade de 
Pojucá – BA;

4 – Portaria nº 25, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Cristã de Ação Social Comunitária do Cajurú, 
na cidade de Curitiba – PR;

5 – Portaria nº 44, de 15 de janeiro de 2004 – ACR 
Associação Comunitária de Radiodifusão, na cidade 
de Petrópolis – RJ;

6 – Portaria nº 47 de 16 de janeiro de 2004 – As-
sociação de Moradores e Entidades Comunitárias de 
Figueirópolis – Tocantins, na cidade de Figueirópolis 
– T0;

7 – Portaria nº 48, de 16 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária Novos Rumos para o De-
senvolvimento Social, Cultural e Artístico, na cidade 
de Barbosa – SP;

8 – Portaria nº 52, de 16 de janeiro de 2004 – 
Associação Cambaraense de Rádio Comunitária, na 
cidade de Cambará – PR;

9 – Portaria nº 56, 16 de janeiro de 2004 – As-
sociação Comunitária da Cidade de Denise – MT, na 
cidade de Denise – MT;

10 – Portaria nº 82, de 23 de janeiro de 2004, 
alterada pela de nº 298, de 29 de julho de 2004 – As-
sociação Rádio Comunitária e Cultural de Adustina FM 
– MHz no município de Adustina – BA; e

11 – Portaria nº 88, de 23 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária Artística e Cultural de Ari-
ranha, na cidade de Ariranha – SP.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 58 EM

Brasília, 13 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária e Cul-
tural de Adustina FM – MHz, na cidade de Adustina, 
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 feve-
reiro 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 re-
ceptividade da filosofia de criação desse braço da 
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvi-
mento e a sedimentação da cultura geral das loca-
lidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva 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 bené-
ficas 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 favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53640.001519/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais 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 82, 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 Adminis-
trativo nº 53640.001519/98 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 0121/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária e Cultural de Adustina FM – MHz, com sede 
na Rua Antônio Miguel de Menezes, s/nº – Centro, na 
cidade de Adustina, 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 ge-
ográficas com latitude em 10º32’17”S e longitude em 
38º06’57”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL380     



34808 Quarta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    381ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 12 34809 

RELATÓRIO 
Nº 3/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – LHMB

Referência: Processo nº 53.640.0001.519/98, proto-
colizado em 15 de outubro de 1998.

Objeto: Requerimento exploração Radiodifusão de 
autorização para a do Serviço de Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária e Cultural de 
Adustina FM MHz, localidade de Adustina, Estado 
da Bahia.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária e Cultural de 
Adustina FM MHz, inscrita no CNPJ sob o número 
02.194.519/0001-83, no Estado da Bahia, com sede na 
Rua Antônio Miguel de Menezes, s/nº – Centro, cidade 
de Adustina, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado de 
3 de setembro de 1998, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
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 18 de março de 1999, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, 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 mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, 
em atendimento às Normas e critérios estabeleci-
dos para a regular análise dos requerimentos, pas-
sou ao exame do pleito formulado pela requerente, 
de acordo com petição de folha 01, bem como toda 
a documentação apresentada e vem por meio des-
te, relatar toda a instrução do presente processo 
administrativo, em conformidade com a legislação, 
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re-
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor-
ma 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 cen-
tro localizado na Praça Alice Virgens Vidal, nº 212, na 
cidade de Adustina, Estado da Bahia, de coordenadas 
geográficas em 10°32’00”S de latitude e 38°06’00”W de 
longitude. Ocorre que, posteriormente, as coordenadas 
e endereço propostos foram retificados, passando a 
estar na Rua Antônio Miguel de Menezes, s/nº – centro 
em 10°32’17”S de latitude e 38°06’57”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 
mantidas, pelo que se depreende da memória do do-
cumento de folhas 128/129, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração 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 arru-
amento, 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 Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando 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, 
V, da Norma nº 2/98, comprovação de necessária al-
teração estatutária, comprovante de válida existência 
das entidades que manifestaram apoio à iniciativa, 
cópia do CNPJ retificado da requerente e declara-
ção do endereço da sede, certidão cartorária para a 
comprovação de que a Ata de Constituição encontra-
se devidamente registrada no Livro “A” – Registro de 
Pessoas Jurídicas; cujo cumprimento e aplicação dos 
critérios estabelecidos na legislação específica resultou 
no saneamento dos autos e posterior seleção da Enti-
dade, tendo sido solicitada à apresentação do projeto 
técnico (fls. 132 a 215).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 197/198, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma nº 2/98, em 
especial as exigências inscritas em seu item 6.11, 
conforme observa-se nas folhas 210 e 211. Ressal-
tamos 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 
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dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva ir-
radiada e intensidade de campo no limite da área de 
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida  nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 215 dos autos, correspon-
dente ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos 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 finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações 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, 
depois de 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 e Cultural de Adustina 

FM MHz.

• quadro diretivo
Presidente: Maria Madalena de Jesus
Vice-presidente Maria de Fátima Rabelo Santana 
1º Secretário: Manoel Vieira de Santana
2º Secretário: Reinaldo Vasconcelos Pereira
Tesoureira: Ana Márcia Rabelo Santana

Diretor Cultural e Esportes: Jailson R. do Nascimento
Diretor de Com. Op.: José Aldo Rabelo de Jesus
Diretora de Programação: Maria do Carmo de Jesus
Diretor de Jornalismo: José Valkiriano de Souza
Diretora de Patrimônio: Maria das Graças V. Oliveira:

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Antônio Miguel de Menezes, s/nº – centro, 
cidade de Adustina, Estado da Bahia.

• coordenadas geográficas
10º32’17” de latitude e 38º06’57” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls.  210 e 211, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 
197/198 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária e 
Cultural de Adustina FM MHz, no sentido de conceder 
lhe a autorização para a exploração do serviço de ra-
diodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro 
das condições circunscritas no Processo Administrativo 
nº 53.640.001.519/98, de 15 de outubro de 1998.

Brasília, l2 de janeiro de 2004. – Lúcia Helena 
Magalhães Bueno, Relator da Conclusão jurídica chefe 
de Serviço/SSR – Neide Aparecida da Silva, Chefe 
de Divisão/SSR.

À consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços.

Brasília, 15 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, 15 de janeiro de 2004. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 003/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica pra 
exame e parecer.

Brasília, 15 de janeiro de 2004. – Eugenio de 
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica.

(À Comissão de Educação – em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 453, DE 2005 

(Nº 1.703/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
a Rádio Serrana FM Ltda., para explorar 
Serviço de radiodifusão sonora em freqü-
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ência modulada na cidade de Santo Azaro, 
Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 255, de 2 de junho de 2004, que outorga per-
missão a Rádio Serrana FM Ltda., para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Santo Azaro, Ratado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra e vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 86, 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 Comuni-
cações, permissões às entidades abaixo relacionadas 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora cm fre-
qüência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.916, de 16 de dezembro de 2002 
– Radiodifusão Ramadam Ltda., na cidade de Santo 
Antônio das Missões – RS;

2 – Portaria nº 255, de 2 de junho de 2004 –Rádio 
Serrana FM Ltda., na cidade de Santo Amaro – BA;

3 – Portaria nº 265, de 3 de junho de 2004 – Gru-
po Monte Alegre de Radiodifusão Ltda., no município 
de Várzea da Roça – BA;

4 – Portaria nº 318, de 24 de agosto de 2004 
– Sistema Casson de Radiodifusão Ltda., no Municí-
pio de Bicas – MG;

5 – Portaria nº 342, de 13 de setembro de 2004 
– Rádio Mirandiba FM Ltda., no município de Miran-
diba – PE; e

6 – Portaria nº 343, de 13 de setembro de 2004 
– Rádio Castanho Ltda., no Município de Careiro – 
AM.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005. 

MC Nº 205 EM

Brasília, 14 de junho de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 52/2000 
– SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na 
cidade de Santo Amaro, Estado da Bahia.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, 
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, 
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 
1997, após analisar a documentação de habilitação e 
as propostas técnicas e de preço das entidades pro-
ponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e da legislação específica de radiodifu-
são, concluiu que a Rádio Serrana FM Ltda., (Processo 
nº 53640000420/2000) obteve a maior pontuação do 
valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edi-
tal, tomando-se assim vencedora da Concorrência, 
conforme atos da mesma Comissão, que homologuei, 
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da 
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, tios termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá 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 255, DE 2 DE JUNHO DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em o conformidade com o art. 32 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, apro-
vado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
1.720, de 28 de o novembro de 1995, e tendo em vis-
ta o que consta do Processo nº 53640.000420/2000, 
Concorrência nº 52/2000-SSR/MC, e do PARECER/
MC/CONJUR/GCA/Nº 377 – 1.06/2004, de 2 de mar-
ço de 2004, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Serrana FM 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada, na cidade de Santo Amaro, 
Estado da Bahia.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, – Eunício Oliveira.
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(À Comissão de Educação – decisão terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 454, DE 200 

(Nº 1.704/2005, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural dos Moradores de Faina 
a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Faina, Estado de 
Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 2.945, de 18 de dezembro de 2002, alterada 
pela Portaria nº 617, de 9 de dezembro de 2003, que 
autoriza a Associação Cultural dos Moradores de Faina 
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Faina, Estado de Goiás. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 87, 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 entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão comunitária, conforme os seguin-
tes atos:

1 – Portaria nº 2.839, de 11 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 621, de 9 de dezembro 
de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão 
“Novo Horizonte de Virginópolis”, na cidade de Virgi-
nópolis –MG;

2 – Portaria nº 2.945, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 617, de 9 de dezembro de 
2003 – Associação Cultural dos Moradores de Faina, 
na cidade de Faina – GO;

3 – Portaria nº 2.952, de 18 de dezembro de 
2002, alterada póla de nº 619, de 9 de dezembro de 
2003 – Pequi Esporte Clube – PEC, na cidade de Pe-
qui – MG;

4 – Portaria nº 562, de 5 de novembro de 2003 – 
Associação Comunitária de Rádio Gurinhatãense – Rá-
dio Novo Horizonte, na cidade de Gurinhatã – MG;

5 – Portaria nº 585, de 5 de novembro de 
2003 – Obras Sociais Dom Bosco, na cidade de 
Irapuã – SP;

6 – Portaria nº 715, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Beneficente de Cubati – A.B.C, na cida-
de da Cubati – PB; e

7 – Portaria nº 770, de 22 de dezembro de 2003 
– Rádio Comunitária de Amparo Social, na cidade de 
Anagé – BA.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 195 EM

Brasília, 30 de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural dos Moradores de 
Faina, na cidade de Faina, 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. 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 ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância dessa 
iniciativa, 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 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, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo nº 
53670.000488/1998, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3% do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 2.945, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53670.000488/1998, resolve:
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Art. 1º Autorizar a entidade Associação Cultural 
dos Moradores de Faina, com sede na Rua Félix de Brito 
s/nº, Vila Souza, na cidade de Faina, Estado de Goiás, 
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de três 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 ge-
ográficas com latitude em 15º26’41S e longitude em 
50º22’04”W, utilizando a freqüência de 87,9 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. – Juarez Quadros do Nascimento.

PORTARIA Nº 617, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II, do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53670.000488/98 e do Pa-
recer/Conjur/MC nº 1477/2003, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 1º, da Portaria nº 2.945, de 
18 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial 
da União de 19 de dezembro de 2002, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Autorizar a Associação Cultural dos Mo-
radores de Faina, com sede na Rua Félix de Brito, s/nº 
, Vila Souza, na cidade de Faina, Estado de Goiás, a 
executar pelo prazo de dez anos, serviço de radiodifu-
são comunitária, sem direito de exclusividade.”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 628/2002–DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.670.000.488/98 de 8 de 
setembro de 1998.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Cultural dos Moradores de 
Faina, na localidade de Faina/GO.

I – Introdução

1. Associação Cultural dos Moradores de Faina, 
inscrito no CGC sob o número 02.693.631/0001-69, 
no Estado de Goiás, com sede na Rua Félix de Brito 
s/n, Vila Souza na Cidade de Faina/GO, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por 

meio de requerimento datado de 8 de setembro de 
1998, subscrito por representante legal, demonstrando 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de 6 
de setembro de 2001, Seção 3, que contempla o logra-
douro onde pretende instalar o seu transmissor, assim 
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. A requerente, por final, solicita “a designação 
de canal para a prestação do serviço, nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a docu-
mentação constante dos presentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá-
rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do 
pleito formulado pela requerente, consubstanciado 
na Petição de folha 01, bem como a documentação 
apresentada, relatando toda a instrução do presente 
processo administrativo, em conformidade com a le-
gislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e 
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A requerente, como mencionado na introdução 
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o servi-
ço, faz indicação da localidade onde pretende instalar 
seus equipamentos transmissores, complementando 
com o endereço da respectiva estação e coordena-
das geográficas, além de pedir a designação de canal 
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos 
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda, 
juntando a documentação necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor-
ma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao 
seguinte:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de diri-

gentes;
– declarações e comprovantes relativos 

a responsabilidades e obrigações de dirigen-
tes, enquanto vinculados à entidade, face aos 
ditames legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comuni-
dade;
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– plantas de arruamento, com indicação 
do local de instalação do sistema irradiante, e 
respectivas coordenadas geográficas;

– informações complementares de diri-
gentes da entidade, como declaração de re-
sidência e declaração de fiel cumprimento às 
normas, recolhimento da taxa de cadastro e 
cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está contida 
no intervalo de folhas 8 a 116, dos autos.

8. Analisados os documentos apresentados ini-
cialmente e após o cumprimento de exigências, este 
Departamento constatou conformidade legal e nor-
mativa, pelo que passa a examinar as informações 
técnicas de relevância.

III – Relatório

• informações técnicas
9. 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 Félix de Brito, s/nº, cidade de 
Faina, Estado do Goiás, de coordenadas geográficas 
em 15º26’69” S de latitude e 50º22’07” W de longitude, 
consoante os dados constantes no aviso no DOU de 
6-9-2001, Seção 3.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra que 
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 
mantidas, pelo que se depreende da memória do docu-
mento de folhas 85 denominado de “Roteiro de Análise 
Técnica de RadCom”. Posteriormente foram indicadas as 
novas coordenadas e novo endereço que foram aceitos 
e analisados por Engenheiro responsável.

11. O mesmo documento trata de outros dados, 
conforme se segue:

– informações sobre geração de coor-
denadas geográficas, instruções sobre coor-
denadas coincidentes com os levantamentos 
do IBGE;

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fron-
teira, endereço proposto para instalação da 
antena;

– planta de arruamento, endereços da 
sede é do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para apresentação do 
subitem 6.7, II, cópia de CNPJ e subitem 6.11, (Projeto 
Técnico) da Norma nº 2/98 e declaração da sede da 
Entidade (fls. 88 e 92).

13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “For-
mulário de Informações Técnicas”, fls. 95, firmado pelo 
engenheiro responsável, onde estão resumidas as se-
guintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa 

e de localização do transmissor, sistema irra-
diante e estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (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.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta-
lação da Estação, constatando-se conformidade com 
a Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas 
em seu tem 6.11, folhas 105 e 106.

É o relatório.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos de 
habilitação de interessados na exploração do serviço de 
radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, depois de detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu 
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, 
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, 
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:

– nome
Associação Cultural dos Moradores de Faina

– quadro diretivo
Presidente: Oromar Nascimento de Souza
Vice-Presidente: Paulo César Raye de Aguiar
Secretário: Abimael Almeida Silva
Tesoureiro: Djarbas Ortiz de Camargo

– localização do transmissor, sistema irradiante 
e estúdio

Rua Félix de Brito, nº 150, Bairro Vila Souza, Ci-
dade de Faina, Estado de Goiás.

– coordenadas geográficas
15°26’41”S de latitude e 50°22’04”W de longitude, 

correspondentes aos dados constantes no “Formulário 
de Informações Técnicas”, fls. 95, e “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação de RadCom”, fls. 105 e 106, 
que se refere à localização da estação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Cultural dos Mo-
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radores de Faina, no sentido de conceder-lhe a Outorga 
de Autorização para a exploração do serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.670.000.488/98, de 8 de Setembro de 1998.

Brasília, 5 de dezembro de 2002. – Aline Oliveira 
Prado, Relator da conclusão Jurídica – Neide Apare-
cida da Silva, Relato da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 9 de dezembro 2002. – Nilton Geraldo 

Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi-

ços de Radiodifusão.
Brasília, 9 de dezembro de 2002. – Hamilton de 

Magalhães Mesquita,  Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços de Radiodifusão.

Aprovo o Relatório nº 628/2002/DOSR/SSR/
MC.

Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa-
me e parecer.

Brasília, 10 de dezembro de 2002. – Antonio 
Carlos Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifu-
são Interino.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 455, DE 2005 

(Nº 1.706/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza as Obras 
Sociais Dom Bosco a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ira-
puã, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à 

Portaria nº 585, de 5 de novembro de 2003, que auto-
riza as Obras Sociais Dom Bosco a executar, por 10 
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Irapuã, Estado 
de São Paulo.

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

MENSAGEM Nº 87, 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 2.839, de 11 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 621, de 9 de dezembro 
de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão 
“Novo Horizonte de Virginópolis”, na cidade de Virgi-
nópolis – MG;

2 – Portaria nº 2.945, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 617, de 9 de dezembro de 
2003 – Associação Cultural dos Moradores de Faina, 
na cidade de Faina – GO;

3 – Portaria nº 2.952, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 619, de 9 de dezembro de 
2003 – Pequi Esporte Clube – PEC, na cidade de Pe-
qui – MG;

4 – Portaria nº 562, de 5 de novembro de 2003 – 
Associação Comunitária de Rádio Gurinhatãense – Rá-
dio Novo Horizonte, na cidade de Gurinhatã – MG;

5 – Portaria nº 585, de 5 de novembro de 2003 
– Obras Sociais Dom Bosco, na cidade de Irapuã 
– SP;

6 – Portaria nº 715, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Beneficente de Cubati – A.B.C., na ci-
dade da Cubati – PB; e

7 – Portaria nº 770, de 22 de dezembro de 2003 
– Rádio Comunitária de Amparo Social, na cidade de 
Anagé – BA.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 515 EM

Brasília, 26 de novembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Obras Socias Dom Bosco, na cidade 
de Irapuã, Estado de São Paulo, explore o serviço de 
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca-
put 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 ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva 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 bené-
ficas 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 favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53830.001759/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais 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 585, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53830.001759/98 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 1295/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Obras Sociais Dom 
Bosco, com sede na Avenida Coronel Pedro Gonzaga 
da Silva, nº 124 – Centro, na cidade de Irapuã, Estado 
de São Paulo, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 21º16’49”S e longitude em 
49º24’32’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. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 247/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.830.001.759/98, protoco-
lizado em 21 de agosto de 1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Obras Sociais Dom Bosco localidade de 
Irapuã, Estado de São Paulo.

I – Introdução

1. As Obras Sociais Dom Bosco, inscrita no 
CNPJ sob o número 53.207.221/0001-00, no Estado 
de São Paulo, com sede na Avenida Coronel Pedro 
Gonzaga da Silva nº 124, Centro, cidade de Irapuã, 
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, conforme requerimento datado de 20 de 
agosto de 1998, subscrito por representante legal, 
no qual demonstrou interesse na exploração do Ser-
viço de Radiodifusão Comunitária nos termos do ar-
tigo 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 trata-
da 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 onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo 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 Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da 
relação constando o respectivo nome e processo, se 
encontra abaixo explicitada:

a) Associação das Voluntárias de Irapuã – Proces-
so nº 53.830.002.208/98, arquivado pelos seguintes fa-
tos e fundamentos: A Associação apresentou pedido de 
arquivamento dos autos, por meio de correspondência 
datada de 29/07/2002, e no sentido de conferir a valida-
de de tal solicitação, este Departamento encaminhou 
ofício à Entidade, o que foi respondido prontamente. 
Face à legitimidade do pedido,o processo foi arquivado, 
conforme comunicado à entidade por meio do ofício nº 
5801/02, datado de 30-9-2002 (cópia anexa)
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II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação 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 03-3-1998 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. Pedro Gonzaga da Silva, nº 124 
– Centro, na cidade de Irapuã, Estado de São Paulo, de 
coordenadas geográficas em 21º11’35”S de latitude e 
49º42’43”W de longitude. Ocorre que, posteriormente, 
as coordenadas e endereço propostos foram retificados, 
passando a estar na Av. Cel. Pedro Gonzaga da Silva, 
124, Centro em 21º16’49”S de latitude e 49º24’32”W 
de longitude consoante aos dados constantes do Aviso 
publicado no DOU, de 22–12–1998.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 136 e 137, denominado de “Ro-
teiro 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 arru-
amento, 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 Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando 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, V, VIII e X da Norma 02/98, comprovação de 

necessária alteração estatutária, comprovante de vá-
lida existência das entidades que manifestaram apoio 
à iniciativa, cópia do CNPJ retificado da requerente, 
declaração do endereço da sede e projeto técnico 
(fls.141 a 301).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 273 e 
274, 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 282 e 283. Ressalta-
mos 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 ir-
radiada 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 301 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos 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 finali-
dades 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 Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações 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 Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Obras Sociais Dom Bosco;

• quadro diretivo

Presidente: Oswaldo Alfredo Pinto
Vice-presidente: Hilda Conceição Rodrigues Pontes
1ª Secretária: Sueli Aparecida Sartori Camani
2º Secretário: Aguinaldo Aparecido Pinheiro
1º Tesoureiro: Aparecida do Carmo Cardoso Tripolli
2º Tesoureiro: Rozali do Carmo Palharis Burilli

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Av. Cel. Pedro Gonzaga da Silva, 124, Centro, cidade 
de Irapuã, Estado de São Paulo;

• coordenadas geográficas

21º16’49” de latitude e 49º24’32” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 282 e 283, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 273 e 274 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Obras Sociais Dom Bosco, 
no sentido de conceder-lhe a autorização para a explo-
ração do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53.830.001.759/98, de 
21 de agosto de 1998.

Brasília, 8 de setembro de 2003 – Aline Oliveira 
Prado, Chefe de Serviço/SSR – Relator da conclusão 
Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de Ser-
viço/SSR – Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 9 de setembro de 2003 – Jayme Mar-

ques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Ou-
torga de Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 9 de setembro de 2003 – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 247/2003/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 9 de setembro de 2003 – Eugênio de 
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 456, DE 2005 

(Nº 1.707/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Rádio Co-
munitária de Amparo Social a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Anagé, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 770, de 22 de dezembro de 2003, que autoriza 
a Rádio Comunitária de Amparo Social a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Anagé, Es-
tado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 87, 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 2.839, de 11 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 621, de 9 de dezembro 
de 2003 – Associação Comunitária de Radiodifusão 
“Novo Horizonte de Virginópolis”, na cidade de Virgi-
nópolis – MG;

2 – Portaria nº 2.945, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 617, de 9 de dezembro de 
2003 – Associação Cultural dos Moradores de Faina, 
na cidade de Faina – GO;
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3 – Portaria nº 2.952, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 619, de 9 de dezembro de 
2003 – Pequi Esporte Clube – PEC, na cidade de Pe-
qui – MG;

4 – Portaria nº 562, de 5 de novembro de 2003 – 
Associação Comunitária de Rádio Gurinhatãense – Rá-
dio Novo Horizonte, na cidade de Gurinhatã – MG;

5 – Portaria nº 585, de 5 de novembro de 
2003 – Obras Sociais Dom Bosco, na cidade de 
Irapuã – SP;

6 – Portaria nº 715, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Beneficente de Cubati – A.B.C., na ci-
dade da Cubati – PB; e

7 – Portaria nº 770, de 22 de dezembro de 2003 
– Rádio Comunitária de Amparo Social, na cidade de 
Anagé – BA.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 69 EM

Brasília, 13 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-
torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Rádio Comunitária de Amparo Social, 
na cidade de Anagé, 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 re-
ceptividade da filosofia de criação desse braço da 
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvi-
mento e a sedimentação da cultura geral das loca-
lidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva 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 bené-
ficas 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 53640.001456/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais 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 770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53640.001456/98 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 1735/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Rádio Comunitária 
de Amparo Social, com sede na Av. Edson Soares, nº 
975 – Bairro Augusto Viera, na cidade de Anagé, Es-
tado 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 ge-
ográficas com latitude em 14º36’58”S e longitude em 
41º07’35”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 403/2003 – DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53640001456/98, protocoli-
zado em 7-10-1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Rádio Comunitária de Amparo Social, 
localidade de Anagé, Estado da Bahia.
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I – Introdução

1. A Rádio Comunitária de Amparo Social, ins-
crita no CNPJ sob o número 02.449.087/0001-04, no 
Estado da Bahia, com sede na Av. Edson Soares, nº 
975, cidade de Anagé, dirigiu-se ao Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, conforme requerimen-
to datado de 25 de setembro de 1998, subscrito por 
representante legal, no qual demonstrou interesse na 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da 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 onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, 
em atendimento às Normas e critérios estabeleci-
dos para a regular análise dos requerimentos, pas-
sou ao exame do pleito formulado pela requerente, 
de acordo com petição de folha 01, bem como toda 
a documentação apresentada e vem por meio des-
te, relatar toda a instrução do presente processo 
administrativo, em conformidade com a legislação, 
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re-
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e Nor-
ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Av. Edson Dias, 975, na cidade 
de Anagé, Estado da Bahia, de coordenadas geográ-
ficas em 14º37’01”S de latitude e 41º07’34”W de lon-
gitude. Ocorre que posteriormente as coordenadas 

foram retificados, passando em 14º36’58”S de latitude 
e 41º07’35”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 61/62, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração 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 arru-
amento, 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 Depar-
tamento, 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 passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: para 
a apresentação de alteração estatutária, subitem 6.7 
inc. II, comprovação das manifestações de apoio, jun-
tar aos autos cópia do cartão de CNPJ 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 à apresentação do 
projeto técnico (fls. 67 a 203).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 123/124, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma 2/98, em es-
pecial as exigências inscritas em seu item 6.11, con-
forme observa-se nas folhas 143/144. Ressaltamos 
que nestes documentos constam as seguintes infor-
mações: 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 ir-
radiada 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 203, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL398     



34826 Quarta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos 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 finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III. IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações 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 es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Rádio Comunitária de Amparo Social

• quadro diretivo

Presidente: Isnáli Matos do Amparo
Vice-presidente: Antônio Íris Rodrigues de Oliveira
Secretário: João Vieira Sobrinho
Dir. Financeiro: Blândson Viana Soares
Dir. Operações: Júlio César Santos

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Av. Edson Soares, nº 975, cidade de Anagé, Estado 
da Bahia;

• coordenadas geográficas

14°36’58” de latitude e 41°07’35” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 143/144. bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 123/124 
que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Rádio Comunitária 
de Amparo Social, no sentido de conceder-lhe a au-
torização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53640001456/98, de 7 de outubro de 1998.

Brasília, 2 de Dezembro de 2003. – Luciana 
Coelho, Relator da conclusão Jurídica, Chefe de Ser-
viço/SSR – Regina Aparecida Monteiro, Relator da 
conclusão Técnica, Chefe de Serviço / SSR. 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Jayme Mar-

ques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Ou-
torga de Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, de dezembro de 2003. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 403/2003/DOS/SSCE/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 3 de dezembro de 2003. – Eugenio de 
Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 457, DE 2005 

(Nº 1.709/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga concessão 
à Maia & Oliveira Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Costa Rica, Estado de Mato 
Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 20 de novembro de 2003, que outorga 
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concessão à Maia & Oliveira Ltda. para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul.

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

MENSAGEM Nº 103, 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, acompanha-
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante do 
Decreto de 20 de novembro de 2003, que “Outorga 
concessão à Maia & Oliveira Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, sem 
direito de exclusividade, na cidade de Costa Rica, 
Estado do Mato Grosso do Sul”.

Brasília, 23 de 2005. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.

MC Nº 351 EM

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em conformidade com as atribuições legais e 

regulamentares cometidas a este Ministério, determi-
nou-se a instauração de procedimento licitatório, na 
modalidade Concorrência, com vistas ã outorga de 
concessão para explorar serviços de radiodifusão, na 
localidade e Unidade da Federação abaixo indicada.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, 
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, 
alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de 
1997, após analisar a documentação de habilitação 
e as propostas técnica e de preço das entidades 
proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e da legislação específica de 
radiodifusão, concluiu que obteve a maior pontuação 
do valor ponderado, nos tenros estabelecidos pelos 
respectivos editais, tomando-se assim vencedora da 
Concorrência, conforme atos da mesma Comissão, 
que homologuei, a seguinte entidade:

Maia & Oliveira Ltda., serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Costa Rica, 
Estado do Mato Grosso do Sul (Processo nº 53670. 
001198/2001 e Concorrência nº 42/2001 – SSR/MC).

3. Nessa conformidade, e em observância ao 
que dispõe o art. 29 do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 42.795, 
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe 

foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro 
de 1995, submeto à elevada consideração de Vossa 
Excelência projeto de decreto que trata da outorga 
de concessão à referida entidade para explorar o 
serviço de radiodifusão mencionado.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 
223 da Constituição Federal, o ato de outorga so-
mente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional, para onde solicito seja enca-
minhado o referido ato, acompanhado do processo 
correspondente.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

DECRETO Nº   , DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003

Outorga concessão à Maia & Oliveira 
Ltda., pra explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média, sem direito de 
exclusividade, na cidade de Costa Rica, 
Estado do Mato Grosso do Sul.

O Presidente da República, no uso das atri-
buições que lhe conferem os mis. 84, inciso IV, e 
223, caput, da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 
4.117, de 27 de agosto de 1962, e tendo em vista 
o disposto no art. 29 do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, 
de 31 de outubro de 1963,

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Maia & Oli-

veira Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média, na cidade de Costa 
Rica, Estado do Mato Grosso do Sul.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada 
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações 
assumidas pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente dessa conces-
são deverá ser assinado dentro de sessenta dias, 
a contar da data de publicação da deliberação de 
que trata o art. 2º, sob pena de tomar-se nulo, de 
pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 2003; 182º da 
Independência 115º da República. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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(À Comissão de Educação – decisão terminati-
va.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 458, DE 2005 

(Nº 1.711/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural Solidariedade Goianorte FM 
a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Goianorte, Estado do 
Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 376, de 30 de setembro de 2004, que autoriza 
a Associação Cultural Solidariedade Goianorte FM a 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Goianorte, Estado do Tocantins.

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

MENSAGEM Nº 134, 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 558, de 5 de novembro de 2003 
– Liga de Proteção a Maternidade e a Infância de Ca-
riré, na cidade de Cariré – CE;

2 – Portaria nº 580, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária Maranata, na cidade de 
Guamaré – RN;

3 – Portaria nº 315, de 24 de agosto de 2004 
– Associação Beneficente das Crianças Carentes e 
Abandonadas de Bandeirantes, no Município de Ban-
deirantes – PR;

4 – Portaria nº 376, de 30 de setembro de 2004 
– Associação Cultural Solidariedade Goianorte TO, 
Município de Goianorte – TO;

5 – Portaria nº 380, de 25 de outubro de 2004 
– Associação Comunitária de Abaíra – BA, no Muni-
cípio de Abaíra – BA; e

6 – Portaria nº 448, de 24 de novembro de 
2004 – Associação da Rádio Comunitária Dinâmica 
de Ponte Branca FM – 91.5, no Município de Ponte 
Branca – MT.

Brasília, 9 de 2005. – Luiz Inácio Lula da Silva.

MC Nº 264 EM

Brasília, 5 de outubro de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural Solidariedade Goia-
norte FM, no Município de Goianorte, Estado de Tocan-
tins, 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 ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva 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 bené-
ficas 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 53665.000002/01, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais 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,

PORTARIA Nº 376, DE 30 DE SETEMBRO 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 53665.000002/01 e do parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 526 – 1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Cul-
tural Solidariedade Goianorte FM, com sede na Rua 
Goiás, s/nº, esquina com Avenida Bananal – Centro, 
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no Município de Goianorte, Estado de Tocantins, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 08º46’36”S e longitude em 
48º55’59”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, – Eunício Oliveira. 

RELATÓRIO 
Nº 99/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – AOP

Referência: Processo nº 53.665.000.002/01, protoco-
lizado em 8 de janeiro de 2001.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Cultural Solidariedade Goia-
norte FM, localidade de Gioanorte, Estado do Tocan-
tins.

I – Introdução

1. A Associação Cultural Solidariedade Goianorte 
FM, inscrita no CNPJ sob o número 4.176.793/0001-
55, no Estado do Tocantins. com sede na Rua Goiás, 
s/nº, esquina com Avenida Bananal, Centro, cidade 
de Goianorte, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 05 de janeiro de 2001, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
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 24 de maio de 2002, que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim 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 mencio-

nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-
tação 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 Goiás, esq. Av. Bananal Q.83 
L. 10, Setor Central, na cidade de Goianorte, Estado do 
Tocantins, de coordenadas geográficas em 08º46’36”S 
de latitude e 48º55’59”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 76 e 77, denominado de “Rotei-
ro 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 arrua-
mento, endereço e sede do sistema irradiante, outros 
dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando 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 
e III da Norma 2/98, comprovação de necessária alte-
ração estatutária, cópia do CNPJ da requerente, com-
provação das manifestações de apoio à Entidade, 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. 80 a 175).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 170, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
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se conformidade com a Norma 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 176 e 177. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (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 carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 175 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos 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 finali-
dades 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 Comple-
mentar 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 2/98 e ainda, demais declara-
ções 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 Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Cultural Solidariedade Goianorte FM

• quadro diretivo

Presidente: Berenice Vieira da Silva
Vice Presidente: Cícero Alves Crispim
1ª Secretária: Maria da Piedade Silverio
2º Secretário: Edimar Lima Coelho
1º Tesoureiro: José Luiz de Sousa
2º Tesoureiro: Benedito de Jesus Ferreira

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Goiás esq. com Avenida Bananal, s/nº, Centro, 
cidade de Goianorte, Estado do Tocantins.

• coordenadas geográficas

08°46’36” de latitude e 43°55’5” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 176 e 177, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 170 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Cultural Solida-
riedade Goianorte FM, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.665.000.002/01, de 08 de janeiro de 2001.

Brasília, 17 de março de 2004. _ Aline Oliveira 
Prado, Relator da conclusão Jurídica – Neide Apare-
cida da Silva, Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 17 de março de 2004. _ Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 459, DE 2005 

(Nº 1.712/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultural de Guimarães a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Guimarães, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 200, de 12 de junho de 2003, que autoriza 
a Associação Cultural de Guimarães a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
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de radiodifusão comunitária na cidade de Guimarães, 
Estado do Maranhão.

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

MENSAGEM Nº 209, 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 200, de 12 de junho de 2003 
– Associação Cultural de Guimarães, na cidade de 
Guimarães – MA;

2 – Portaria nº 213, de 12 de junho de 2003 – As-
sociação de Comunicação Comunitária de Brejo do 
Cruz, na cidade de Brejo do Cruz – PB;

3 – Portaria nº 320, de 27 de junho de 2003 – As-
sociação de Cultura de Brasília de Minas, na cidade 
de Brasília de Minas – MG;

4 – Portaria nº 396, de 28 de julho de 2003 – As-
sociação Liberalista de Itapiranga, na cidade de Itapi-
ranga – AM;

5 – Portaria nº 426, de 28 de agosto de 2003 – 
Associação Comunitária Alto Bandeirante – ACABAN, 
na cidade de Ipaumirim – CE;

6 – Portaria nº 675, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Altônia, na cidade de Altônia – PR;

7 – Portaria nº 723, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Cultural Marmeleiro, na cidade de Mar-
meleiro – PR; e

8 – Portaria nº 749, de 19 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária de Rádio de Lagoa do Barro 
do Piauí, na cidade de Lagoa do Barro do Piauí – PI.

Brasília, 13 de abril de 2005.

MC Nº 251 EM

Brasília, 4 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Cultural de Guimarães, na 
cidade de Guimarães, Estado do Maranhão, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. 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 ma-
neira 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 per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
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, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53720.000751/01, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais 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,

PORTARIA Nº 200, 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 53726.000751/01 e do Parecer/Con-
jur/MC nº 557/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Cultural de Guima-
rães, com sede na Avenida Celso Coutinho, nº 1339 – 
Centro, na cidade de Guimarães, Estado do Maranhão, 
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 ge-
ográficas com latitude em 02º08’11”S e longitude em 
44º36’28”W, utilizando a freqüência de 106,3 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
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RELATÓRIO Nº 38/2003–DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53720000751/01, protocoli-
zado 30-11-01.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Cultural de Guimarães, loca-
lidade de Guimarães, Estado do Maranhão.

I – Introdução

1. A Associação Cultural de Guimarães, inscrita 
no CNPJ sob o número 04.723.228/0001-60, no Estado 
do Maranhão, com sede na Avenida Celso Coutinho 
1339, Centro, cidade de Guimarães, dirigiu-se ao Se-
nhor Ministro de Estado das Comunicações, confor-
me requerimento datado de 22 de novembro de 2001, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to 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 de agosto de 2002, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5Km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo concor-
rentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação 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 Avenida Celso Coutinho s/nº, Bela 
Vista, na cidade de Guimarães, Estado do Maranhão, 
de coordenadas geográficas em 02º08’11”S de latitude 
e 44º36’28”W de longitude, consoante os dados cons-
tantes do Aviso publicado no DOU, de 29-8-02.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que 
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 
mantidas, pelo que se depreende da memória do do-
cumento de folhas 9l/92, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração 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 arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos III, IV, V da Norma 2/98, cópia do CNPJ da re-
querente, cujo cumprimento e aplicação dos critérios 
estabelecidos na legislação específica resultou no sa-
neamento dos autos e posterior seleção da Entidade, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técnico 
(fls. 97 a 118).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls 75/76, 
firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma 2/98, em es-
pecial as exigências inscritas em seu item 6.11, con-
forme observa-se nas folhas 93 e 94. Ressaltamos 
que nestes documentos constam as seguintes infor-
mações: 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 ir-
radiada 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 119, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
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• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades 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 Comple-
mentar 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 2/98 e ainda, demais declara-
ções 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 Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Cultural de Guimarães;

• quadro diretivo

Presidente Erivan Barros Silva

Vice-Presidente José Benedito Anchieta Cunha

Primeiro Secretário José do Nascimento A. Pereira

Segundo Secretário Josenilton Anchieta Ferreira

Primeira Tesoureira Hilbene de Fátima Silva

Segundo Tesoureiro José Francisco dos Santos 
Aguiar

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Avenida Celso Coutinho s/nº, Bela Vista, cidade de 
Guimarães, Estado do Maranhão;

• coordenadas geográficas

O2º08’11” de latitude e 44º36’28” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 93 e 94, bem como 

“Formulário de Informações Técnicas” – fls 75/76 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Cultural de Gui-
marães, no sentido de conceder-lhe a autorização para 
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circuns-
critas no Processo Administrativo nº 53720000751/01, 
de 30 de novembro de 2001.

Brasília, 13 de maio de 2003. – Relator da conclu-
são jurídica, Cristiane Cavalheiro Rodrigues, Relator 
da conclusão Técnica, Regina Aparecida Monteiro. 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 16 de maio de 2003. – Jaime de Carva-

lho Neto Coordenador-Geral de Outorga de Serviços 
de Áudio e Imagem

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 460, DE 2004 

(Nº 1.718/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Rádio Comunitária Rosário/FM a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Moema, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 332, de 3 de julho de 2003, que autoriza a 
Associação Rádio Comunitária Rosário/FM a executar, 
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Moema, 
Estado de Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 834, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 332, de 
3 de julho de 2003, que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária Rosário/FM a executar pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Moema, Estado de 
Minas Gerais.

Brasília, 10 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.
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MC Nº 223 EM

Brasília, 31 de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Rádio Comunitária Rosá-
rio/FM, na cidade de Moema, Estado de Minas Gerais, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade 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 ma-
neira 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 per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
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, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53710.000339/01, que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais 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 332, DE 3 DE JULHO 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 53710.000339/01 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 610/2003, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Rádio Comunitá-
ria Rosário/FM, com sede na Rua Caetés, nº 630, 2º 
andar, na cidade de Moema, 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 ge-
ográficas com latitude em 19°50’40”S e longitude em 
45°24’46”W, utilizando a freqüência de 87,9 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 132/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.710.000.339-01, protoco-
lizado em 9-5-2001

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Rádio Comunitária Rosário/
FM, localidade de Moema, Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Rádio Comunitária Rosário/FM, 
inscrita no CNPJ sob o número 04.427.236/0001-60, 
no Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Caetés, 
nº 230, 2º andar, cidade de Moema, dirigiu-se ao Se-
nhor Ministro de Estado das Comunicações, conforme 
requerimento datado de 6 de Maio de 2.001, 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 abril de 2001, que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5 km entre as interessa-
das nesta localidade, comunicamos que o requerimen-
to de outra entidade foi objeto de exame por parte do 
Departamento de Outorga de Serviços, vez que apre-
sentou sua solicitação para a mesma área de interes-
se, tendo sido seu processo devidamente analisado e 
arquivado. Os motivos do arquivamento, bem como a 
indicação da relação constando o respectivo nome e 
processo, se encontram abaixo explicitadas:

a) Comitê Cidadania Ação de Graça – Processo 
nº 53.710.001.227-99, arquivado pelos seguintes fatos 
e fundamentos: “ ...Utilizou-se o critério da Represen-
tatividade, em obediência ao disposto na Legislação 
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específica, do qual constatou-se que esta Entida-
de apresentou menor número de manifestações em 
apoio à iniciativa que a sua concorrente – critério de 
seleção determinado pelo subitem 6.10.2 da Norma 
Complementar 2/98.”, conforme comunicado à entida-
de por meio do ofício nº 4852/02, datado de 16-8-2002 
(cópia anexa).

II – Relatório

•  atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua Caetés, nº 630, 2º andar, 
Centro, na cidade de Moema, Estado de Minas Ge-
rais, de coordenadas geográficas em 19°50’40”S de 
latitude e 45°24’46”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 55. denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação cm faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando 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 
da Norma 2/98, comprovação de necessária alteração 
estatutária, comprovante de válida existência das en-
tidades que manifestaram apoio à iniciativa, cópia do 
CNPJ retificado da requerente e declaração do endere-

ço da sede. Diante da regularidade técnico-jurídica do 
processo nº 53.710.001.227-99, referentes à interes-
sada na localidade e em observância ao disposto no 
subitem 6.10.1 da Norma 2/98, foi encaminhado oficio 
para que se estabelecesse uma associação entre as 
mesmas, ocorre que, frente negativa das entidades e 
considerando o decurso do prazo concedido, utilizou-
se o critério de seleção apontado no subitem 6.10.2 
da Norma 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 apre-
sentação do projeto técnico (fls. 58 a 189).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 138, firma-
do 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 ob-
serva-se nas folhas 143 e 144. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (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 carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 189, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos 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 finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;
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• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações 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 Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Rádio Comunitária Rosário/FM;

• quadro diretivo

Presidente: Antônio Ferreira do Amaral
Vice-Presidente: José Eustáquio Batista
Secretário Geral: José Agostinho das Graças
2º Secretário: Nilda Célia de Souza
Tesoureiro: José Donizete Bárbara
2º Tesoureiro: Antônio Madeira
1º Diretor de Oper.: Ênio José Cardoso
Vice-Diretor de Oper.: Marcus Vinícius Mesquita Oli-
veira
Dir. Patrimônio: Anísio Alves Bessas
Vice-Dir. Patrimônio: Rafael Antônio do Amaral
Dir. Cult. e Com. Social: José Wilsom Martins
Vice-Dir. Cult. e Com. Social: Maria Aparecida Resen-
de Cardoso

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio 

Rua Caetés, nº 630, 2º andar, cidade de Moema Es-
tado de Minas Gerais.

• coordenadas geográficas

19º50’40” de latitude e 45º24’46” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 143 e 144, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 138 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Rádio 
Comunitária Rosário/FM, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 

condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.710.000.339-01 de 9 de maio de 2001.

Brasília, 20 de maio de 2003. – Sibela  Leandra 
Portela, Relatora da conclusão Jurídica – Ana Maria 
da Dores Silva, Relatora da conclusão Técnica.

À consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços.

Brasília, 23 de maio de 2003. – Jayme Marques 
de Carvalho Neto – Coordenador-Geral de Outorga 
de Serviço de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 23 de maio de 2003. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 132/2003/DOSR/SSR/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

Brasília, 23 de maio de 2003. – Eugênio de Oli-
veira Fraga, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão Educação – Decisão Ter-
minativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 461, DE 2005 

(Nº 1.720/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Ja-
guaruna a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Jaguaruna, Estado 
de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 583, de 5 de novembro de 2003, que autoriza a 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Jaguaruna 
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 887, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
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sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 2.953, de 18 de dezembro de 
2002, alterada pela de nº 628, de 9 de dezembro de 
2003 – Fundação Cultural de Radiodifusão Valenciana 
– FUNCRAVA, na cidade de Valença – PI;

2 – Portaria nº 530, de 8 de outubro de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura, 
na cidade de Lages – SC;

3 – Portaria nº 572, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária dos Moradores de Cacimba 
de Meia, na cidade de Cacimba de Areia – PB;

4 – Portaria nº 583, de 5 de novembro de 2003 
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Jagua-
runa, na cidade de Jaguaruna – SC;

5 – Portaria nº 653, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Esperança e Liberdade, na cidade de 
Candiba – BA;

6 – Portaria nº 688, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Candelariense – ACOM-
CAN, na cidade de Candelária – RS;

7 – Portaria nº 721, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Beneficente Rural de São 
Sebastião do Paraíso, na cidade de São Sebastião do 
Paraíso – MG;

8 – Portaria nº 768, de 22 de dezembro de 2003 
– Associação Comunitária Ágape Mantenense de Ra-
diodifusão, na cidade de Mantena, – MG; e

9 – Portaria nº 773, de 22 de dezembro de 2003 
– Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária, 
na cidade de José Boiteux – SC.

Brasília, 15 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 514 EM

Brasília, 26 de novembro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Radiodifusão Comuni-
tária de Jaguaruna, na cidade de Jaguaruma, 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 feve-
reiro 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 ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva 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 bené-
ficas 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 favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53820.000582/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais 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 583, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53820.000582/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.322/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de 
Radiodifusão Comunitária de Jaguaruna, com sede na 
Rua Nereu Ramos, s/nº, esquina com a Rua Coronel 
Luis Francisco, na cidade de Jaguaruna, Estado de 
Santa Catarina, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-à pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 28°36’56”S e longitude em 
49°01’24”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.
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RELATÓRIO Nº 258/2003 – DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.820.000.582/98, protoco-
lizado em 27 de agosto de 1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação de Radiodifusão Comuni-
tária de Jaguaruna, localidade de Jaguaruna, Estado 
de Santa Catarina.

I – Introdução

1. A Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria de Jaguaruna, inscrita no CNPJ sob o número 
01.291.370/0001-98, no Estado de Santa Catarina, com 
sede na Rua Nereu Ramos, s/nº, esquina com a Rua 
Coronel Luís Francisco, cidade de Jaguaruna, dirigiu-se 
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 26 de agosto de 1998, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to 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 contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, 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 mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-
tação 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 Nereu Ramos, s/nº, Centro, 
na cidade de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina, de 
coordenadas geográficas em 28º36’54”S de latitude e 
49º1’30”W de longitude. Ocorre que, posteriormente, 
as coordenadas propostas foram retificadas, passan-
do a estar em 28º36’56”S de latitude e 49º01’24”W de 
longitude consoante aos dados constantes do Aviso 
publicado no DOU, de 18-03-1999.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que 
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 
mantidas, pelo que se depreende da memória do do-
cumento de folhas 68 e 69, 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-
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, en-
dereços da sede e do sistema irradiante, outros dados 
e conclusão. Vale salientar que ao final, a entidade 
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este Departamento, que constatou a 
possibilidade de aceitação dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos II da Norma nº 2/98, comprovação de neces-
sária alteração estatutária, cópia do CNPJ da reque-
rente, 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. 72 a 134).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de informações Técnicas” – fls. 129, firma-
do 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 135 e 136. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informa-
ções: identificação da entidade; os endereços da sede 
administrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (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 carac-
terísticas elétricas.
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9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 134 dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos 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 finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações 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 es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação de Radiodifusão Comunitária de Jagua-
runa;

• quadro diretivo

Coordenador: Manoel Mathias Ferreira
Tesoureiro: Sebastião Costa Rebelo
Secretária: Marter Rosa Pereira
Aux. Coord: Francisca da Costa Medeiros
Aux. Coord: Itamar Vieira Cruz
Aux. Cond: Jalmor Joaquim Vital Ferreira
Aux. Coord.: Marino Manoel de Bitencourt
Aux. Coord.: Luiz Vanderlei Gonçalves

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Nereu Ramos, s/n, Centro, cidade de Jaguaruna, 
Estado de Santa Catarina;

• coordenadas geográficas

28º36’56” de latitude e 49º01’24” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 135 e 136, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 129 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação de Radiodifusão 
Comunitária de Jaguaruna, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.820.000.582/98, de 27 de agosto de 1998.

Brasília, 15 de setembro de 2003 – Aline Oliveira 
Prado, Chefe de Serviço/SSR – Relator da conclusão 
Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de Ser-
viço/SSR – Relator da conclusão Técnica.

(À Comissão de Educação – Decisão 
Terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 462, DE 2005 

(Nº 1.722, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Cultural Dixseptiense a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Es-
tado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 2.937, de 18 de dezembro de 2002, alterada 
pela Portaria nº 741, de 19 de dezembro de 2003, que 
autoriza a Associação Comunitária Cultural Dixsep-
tiense a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do 
Rio Grande do Norte.

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

MENSAGEM Nº 913, DE 2004

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado 
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações, o ato constante da Portaria 
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nº 2.937, de 18 de dezembro de 2002, alterada pela 
de nº 741, de 19 de dezembro de 2003, que autori-
za a Associação Comunitária Cultural Dixseptiense 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado do 
Rio Grande do Norte.

Brasília, 20 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 200 EM

Brasília, 30 de julho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a V. Exª portaria de outorga de au-
torização e respectiva documentação para que a enti-
dade Associação Comunitária Cultural Dixseptiense, 
na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado 
do Rio Grande do Norte, explore o serviço de radiodi-
fusão 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 receptivi-
dade da filosofia de criação desse braço da radio-
difusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento 
e a sedimentação da cultura geral das localidades 
postulantes.

3. Como se depreende da importância dessa 
iniciativa, 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 de informações 
benéficas em todos os seguimentos, e a todos esses 
núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análi-
ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons-
tatando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de 
origem, consubstanciada nos autos do Processo 
Administrativo nº 53780.000118/00, que ora faço 
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra-
balhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais 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 2.937, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53780.000118/00, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Cultu-
ral Dixseptiense, com sede na Rua Santa Catarina, s/nº 
– Centro, na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, 
Estado do Rio Grande do Norte, a executar serviço de 
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três 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 coorde-
nadas geográficas com latitude em 05°27’50”S e 
longitude em 37°30’50”W, utilizando a freqüência 
de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais 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. – Juarez Quadros do Nascimento.

PORTARIA Nº 741, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II, do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53780.000118/00 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 1.385/2003, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 1º, da Portaria nº 2.937, de 
18 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial 
da União de 19 de dezembro de 2002, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Cul-
tural Dixseptiense, com sede na Rua Santa Catarina, 
s/nº – Centro, na cidade de Governador Dix-Sept Ro-
sado, Estado do Rio Grande do Norte, a executar pelo 
prazo de dez anos, serviço de radiodifusão comunitária, 
sem direito de exclusividade.”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.
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RELATÓRIO Nº 652/2002-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.780.000.118-00 de 21-
1-2000.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Cultural Dixsep-
tiense, na localidade de Governador Dix-Sept Rosado, 
Estado do Rio Grande do Sul.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária, Cultural Dixseptien-
se, inscrita no CNPJ sob o número 04.158.151/0001-
23, no Estado do Rio Grande do Norte, com sede na 
Rua Santa Catarina, s/nº, Centro, Cidade de Gover-
nador Dix-Sept Rosado, dirigiu-se ao Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, por meio de requeri-
mento datada de 19-12-2000, subscrito por represen-
tante legal, demonstrando interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade 
que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU, de 
9 de abril de 2001, Seção 3, que contempla localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como 
o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. A requerente, por final, solicita “a designação 
de canal para a prestação do serviço, nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a docu-
mentação constante dos presentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá-
rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do 
pleito formulado pela requerente, consubstanciado 
na Petição de folha 1, bem como a documentação 
apresentada, relatando toda a instrução do presente 
processo administrativo, em conformidade com a le-
gislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
a Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 30-3-1998 
e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A requerente, como mencionado na introdu-
ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o 

serviço, faz indicação da localidade onde pretende 
instalar seus equipamentos transmissores, comple-
mentando com o endereço da respectiva estação e 
coordenadas geográficas, além de pedir a desig-
nação de canal para a prestação do serviço, aten-
dendo os requisitos do item 6.4 da Norma Comple-
mentar nº 2/98 e, ainda, juntando a documentação 
necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor-
ma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo 
ao seguinte:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de diri-

gentes;
– declarações e comprovantes relativos a 

responsabilidades e obrigações de dirigentes, 
enquanto vinculadas à entidade, EM face dos 
ditames legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comuni-
dade;

– plantas de arruamento, com indicação 
do local de instalação do sistema irradiante, e 
respectivas coordenadas geográficas;

– informações complementares de diri-
gentes da entidade, como declaração de re-
sidência e declaração de fiel cumprimento às 
normas, recolhimento da taxa de cadastro e 
cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está contida 
no intervalo de folhas 5 à 122, dos autos.

8. Analisados os documentas apresentados ini-
cialmente e após o cumprimento de exigências, este 
departamento constatou conformidade legal e norma-
tiva, pelo que possa a examinar as informações téc-
nicas de relevância.

III – Relatório

• informações técnicas
9. 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 Santa Catarina, s/nº, Centro, 
na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, Estado 
do Rio Grande do Norte, de coordenadas geográficas 
em 05º27’50”S de latitude e 37º30’50”W de longitude 
consoante aos dados constantes do Aviso publicado 
no DOU, de 9-4-2001, Seção 3.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
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documento de folhas 3, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”.

11. O mesmo documento trata de outros dados, 
conforme se segue:

– informações sobre geração de coor-
denadas geográficas, instruções sobre coor-
denadas coincidentes com os levantamentos 
do IBGE;

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fron-
teira, endereço proposto para instalação da 
antena;

– planta de arruamento, endereços da 
sede e do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.
12. Inicialmente os autos do processo foram ar-

quivados, no entanto frente à pedido de reconsideração 
houve a revisão da decisão anterior, decidindo-se pelo 
andamento do pleito. Desta forma seguiram-se diligências 
para a apresentação da documentação elencada no subi-
tem 6.7 incisos II, III, VI e X da Norma nº 2/98, bem como 
apresentação de alteração estatutária (fls 54-119).

13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 106, firmado 
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas 
as seguintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa 

e de localização do transmissor, sistema irra-
diante e estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (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.

14. Segue-se o roteiro de verificação de instala-
ção da estação, constatando-se conformidade com a 
Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas em 
seu item 6.11. Folhas 120 e 121.

15. É o relatório.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhas 
de habilitação de interessados na exploração do ser-
viço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução 
dos presentes autos, após detido exame do rol de 

documentos, os quais estão compatíveis com a legis-
lação atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu 
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, 
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, 
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:

• nome
Associação Comunitária, Cultural Dixseptiense

• quadro diretivo
Presidente: Antônio Gilberto Martino da Costa
Secretário: Francisco de Assis Araújo Silva
Tesoureiro: Francisco das Chagas Ernesto

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio
Rua Santa Catarina, s/nº, Centro, Cidade de Gover-
nador Dix-Sept Rosado, Estado do Rio Grande do 
Norte.

• coordenadas geográficas
05º27’50” de latitude e 37º30’50” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 120 e 121, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 106 e que 
se referem à localização da estação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária, Cul-
tural Dixseptiense, no sentido de conceder-lhe a Outorga 
de Autorização para a exploração do serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.780.000.118-00 de 21 de dezembro de 2000.

Brasília, 16 de dezembro de 2002 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.

Brasília, 10 de dezembro de 2002 – Nilton Ge-
raldo Lemes de Lemos, Coordenador Geral.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi-

ços de Radiodifusão.
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Brasília, 16 de dezembro de 2002. –  Hamilton 
de Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento 
de Outorga de Serviços de Radiodifusão de Serviços 
de Radiodifusão.

Aprovo o Relatório nº /2002/DOSR/SSR/MC. Enca-
minhe-se à Consultoria Jurídica para exame e parecer.

Brasília, 17 de dezembro de 2002 – Antônio Car-
los Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

(À Comissão de Educação  – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 463, DE 2005 

(Nº 1.725/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Desenvolvimento Cultural 
e Artístico de Tibagi a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ti-
bagi, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria a 171, de 16 de abril de 2004, que autoriza a As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Tibagi a executar, por 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Tibagi, Estado do Paraná.

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

MENSAGEM Nº 84, 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 – Podaria nº 89, de 23 de janeiro de 2004 – As-
sociação dos Moradores e Amigos de Chonin de Cima 
“AMACCI”, na cidade de Governador Valadares – MG;

2 – Portaria nº 91, de 23 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária Atalaia de Comunicação e 
Cultura, na cidade de Caculé – BA;

3 – Podaria nº 135, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária e Agropastoril de Tuiutiba, na 
cidade de Campo Formoso – BA;

4 – Portaria nº 140, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação de Moradores e Amigos do Bairro de Pedra 
(ASMOAPE), na cidade de Fortaleza – CE;

5 – Portaria nº 163, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Assaí, na cidade de Assaí – PR;

6 – Podaria nº 165, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária da Vila Rural Vereador Sebastião 
Vieira de Araújo, na cidade de Inajá – PR;

7 – Portaria nº 166, de 16 de abril de 2004 – Con-
selho Comunitário de Desenvolvimento Social, Educa-
cional e Econômico de Mauá – CODESEM, na cidade 
de Mauá da Serra – PR;

8 – Portaria nº 171, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e 
Artístico de Tibagi, na cidade de Tibagi – PR;

9 – Portaria nº 181, 16 de abril de 2004 – Associa-
ção Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico 
de Jambeiro, no Município de Jambeiro – SP;

10 – Portaria nº 218, de 28 de abril de 2004 
– Associação Comunitária e Cultural Porto União, no 
Município de Podo União – SC; e

11 – Podaria nº 302, de 3 de agosto de 2004 
– Fundação Assistencial, Educacional e Cultural de 
Petrolina – FAEPE, no Município de Petrolina – PE.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

MC Nº 154 EM

Brasília, 11 de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária de De-
senvolvimento Cultural e Artístico de Tibagi, na cidade 
de Tibagi, Estado do Paraná, explore o serviço de ra-
diodifusão 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 ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
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permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas 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 favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53740.000997/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti-
tucionais 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 Constitui-
ção Federal.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 171, DE 16 DE ABRIL DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53740.000997/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 0374/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de 
Tibagi, com sede na Rua Machadinho, nº 93 – Centro, 
na cidade de Tibagi, 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 coorde-
nadas geográficas com latitude em 24º30’56”S e 
longitude em 50º24’40”W, utilizando a freqüência 
de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, 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 de Oliveira.

RELATÓRIO 
Nº 039/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – AOP

Referência: Processo nº 53.740.000.997/98, protoco-
lizado em 2 de setembro de 1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Desenvol-
vimento Cultural e Artístico de Tibagi, localidade de 
Tibagi, Estado do Paraná.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Desenvolvimen-
to Cultural e Artístico de Tibagi, inscrita no CNPJ sob 
o número 01.487.640/0001-30, no Estado do Paraná, 
com sede na Rua Machadinho, nº 93 – Centro, cida-
de de Tibagi, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 27 de agosto de 1998, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo 
Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU, de 5 de novembro de 1998, que 
contempla a localidade, onde pretende instalar o seu 
transmissor, assim como o sistema irradiante e res-
pectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
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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 Machadinho, nº 93 – Centro 
na cidade do Tibagi, Estado do Paraná, de coordenadas 
geográficas em 24º31’29”S de latitude e 50º24’53”W 
de longitude. Ocorre que, posteriormente, as coorde-
nadas propostas foram retificadas passando a estar 
em 24º30’56”S de latitude e 50º24’40”W de longitude 
consoante aos dados constantes do Aviso publicado 
no DOU, de 5-11-1998.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 75 e 76, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração 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 arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao fi-
nal, a entidade apontou novas coordenadas, o que 
foi objeto de análise e conclusão por este Departa-
mento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando 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, V e VIII da Norma nº 2/98, comprovação de 
necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ retifi-
cado 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 sa-
neamento dos autos e posterior seleção da Entidade, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técni-
co (fls. 79 a 165).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 115, firma-
do 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 exi-
gências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se 

nas folhas 128 e 129. Ressaltamos que nestes docu-
mentos 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 165 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

– Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

– ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas e 
em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fi-
nalidades 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 Complemen-
tar nº 2/98;

– declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações 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 Radiodi-
fusão Comunitária, conclui a instrução dos presentes 
autos, após detido exame do rol de documentos, os 
quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:
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• nome
Associação Comunitária de Desenvolvimento 

Cultural e Artístico de Tibagi

• quadro diretivo
Presidente: Alberto Jorge Bittencourt
Vice-Presidente: João Carlos Gomes
Secretário-Geral: Rildo Emanoel Leonardi
Tesoureiro: Evaldo Gomes Júnior
Diretor-Adm.: Eder Romel

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Machadinho, 93 – Centro, cidade de Tibagi, 
Estado do Paraná.

• coordenadas geográficas
24°30’56”de latitude e 50º24’40” de longitude, 

correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 128 e 129, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 115 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Tibagi, no 
sentido de conceder-lhe a autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 53.740.000.997/98, de 
2 de setembro de 1998.

Brasília, 5 de fevereiro de 2005. _ Aline Oliveira 
Prado, Relator da conclusão Jurídica – Ana Maria das 
Dores e Silva, Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 5 de fevereiro de 2004. _ Alexandra 

Luciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 5 de fevereiro de 2004. _ Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 039/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 5 de fevereiro de 2004. _ Carlos Alberto 
Freire Resende, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica Substituto.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 464, 2005 

(Nº 1.738/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à  
Fundação de Apoio à Comunicação Cristã 
– FACC – para executar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Picos, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 508, de 9 de dezembro de 2004, que outorga 
permissão à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã 
– FACC – para executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusivamente educa-
tivos, na cidade de Picos, Estado do Piauí.

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

MENSAGEM Nº 216, 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, permissões às entida-
des abaixo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, conforme os 
seguintes atos:

1 – Portaria nº 421, de 12 de novembro de 2004 
– Fundação Rui Baromeu, no Município de Colatina 
– ES; e

2 – Portaria nº 508, de 9 de dezembro de 2004 
– Fundação de Apoio à Comunicação Cristã – FACC, 
no Município de Picos – PI.

Brasília, 19 de abril de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 18 EM

Brasília, 31 de janeiro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo 
nº 53000.04258312004-44, de interesse da Funda-
ção de Apoio à Comunicação Cristã – FACC, objeto 
de permissão para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusi-
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vamente educativos, no Município de Picos, Estado 
do Piauí.

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 de-
zembro 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 quali-
ficações exigidas para a execução do serviço, confor-
me análise procedida pela Consultoria Jurídica deste 
Ministério.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 
223 da Constituição Federal, o ato de outorga so-
mente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional, para onde solicito seja enca-
minhado o referido ato, acompanhado do processo 
correspondente.

Respeitosamente, – Eunicio Oliveira.

PORTARIA Nº 508, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2004

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 53000.04258312004-44, 
e do Parecer/MC/CONJUR/TBC/nº1689 – 1.07/12004, 
resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação de Apoio 
à Comunidade Cristã – FACC, para executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, o servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
Picos, Estado do Piauí.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunicio Oliveira.

PARECER 
Nº 437 /2004/CORNN/CGSA/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.042583/2004

Interessada: Fundação de Apoio à Comunicação Cris-
tã – FACC

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 de Apoio à Comunicação Cristã, com 
sede no Município de Picos, Estado do Piauí, requer 
lhe seja outorgada permissão para executar o servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
Picos/PI, mediante utilização do canal 285E, previsto 
no Plano Básico de Distribuição de Canais do referi-
do serviço.

Trata-se de fundação de direito privado, sem fins 
lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa 
e financeira que estipulou, dentre seus objetivos, exe-
cutar e manter serviços de radiodifusão com fins ex-
clusivamente educativos.

Para atender aos requisites estabelecidos pela 
legislação que tutela os serviços de radiodifusão, a en-
tidade apresentou toda a documentação pertinente.

A escritura pública com o estatuto social da en-
tidade encontra-se devidamente matriculada no Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas, atendendo a todos 
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na 
legislação específica de radiodifusão.

O cargo de Presidente está ocupado pelo Sr. 
Plínio José Luz da Silva, cabendo a ele a represen-
tação ativa e passiva da entidade, nos atos de sua 
administração.

Compõem a Diretoria Executiva da entidade, 
ainda, o Sr. Antônio Borges de Moura Leal (Diretor 
Administrativo) e o Sr. Marx Rodrigues de Moura (Di-
retor Financeiro).

II – Do Mérito

A outorga de permissão, concessão e autoriza-
ção 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 

    425ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 12 34853 

serviço. A eficácia do correspondente ato está condi-
cionada 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 De-
creto 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 outor-

ga para execução de serviços de radiodifusão 
com fins exclusivamente educativos.”

A documentação instrutória concernente à enti-
dade e aos seus diretores está em ordem. A entidade 
encaminhou a declaração prevista na Portaria Inter-
ministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada 
no DOU de 19 de abril de 1999 (fl. 32).

O deferimento da outorga pretendida não implica-
rá descumprimento dos limites fixados pelo Decreto-Lei 
nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declaração 
nos autos (fls. 69/72).

Também formularam pedidos para outorga de 
permissão para executar o serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, naquela localidade, a Fundação 
Educativa e Cultural Catarino Varjão (Processo nº 
53000.027969/2004) e a Fundação Cultural e Educa-
tiva de Picos (Processo nº 53760.000188/2002).

III – Conclusão

Em face da correta instrução do processo, em 
observância aos dispositivos legais que regem os 
serviços de radiodifusão, sugerimos o envio destes 
autos à douta Consultoria Jurídica deste Ministério, 
para apreciação.

Posteriormente à decisão da outorga, o processo 
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde 
o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a 
Constituição Federal (art. 223).

É o parecer sub censura.
Brasília, 9 de novembro de 2004. – Silvana Oli-

veira Moreno, Advogada – Região Norte/Nordeste.-
Geral de Outorga de Serviços de Áudio.

Brasília, 9 de novembro de 2004. – Marcelo Fiúza 
Lima. Coordenador – Região Norte Nordeste.

De acordo. à consideração do Sr. Secretário de 
Serviços de Comunicação Eletrônica. 

Brasília, 9 de novembro de 2004. –  Anacleto 
Rodrigues Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga 
de Serviços de Áudio.

Encaminhem-se os autos à douta Consultoria 
Jurídica, para prosseguimento.

Brasília, 9 de novembro de 2004. – Carlos Al-
berto Freire Resende, Secretário de Serviços de Co-
municação Eletrônica – Substituto.

(À Comissão de Educação – em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 465, DE 2005 

(Nº 1.746/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Beneficente de Lagoa dos 
Gatos a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Lagoa dos Gatos, 
Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 162, de 16 de abril de 2004, que autoriza 
a Associação Comunitária Beneficente de Lagoa dos 
Gatos a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Lagoa dos Gatos, Estado de Pernambuco.

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

MENSAGEM Nº 128, 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 50, de 16 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária Itaiense, na cidade de Itaí 
– SP;

2 – Portaria nº 144, de 16 de abril de 2004 – Insti-
tuto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário 
de Sobral, na cidade de Sobral – CE;

3 – Portaria nº 154, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Cultural de Heliodora – ACHÉ, na cidade de 
Heliodora – MG;
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4 – Portaria nº 162, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária Beneficente de Lagoa dos Ga-
tos, na cidade de Lagoa dos Gatos – PE;

5 – Portaria nº 167, de 16 de abril de 2004, al-
terada pela de nº 411, de 12 de novembro de 2004 
– Associação Educacional e Cultural – Interativa, na 
cidade de Medianeira – PR;

6 – Portaria nº 248, de 31 de maio de 2004, alte-
rada pela de nº 382, de 27 de outubro de 2004 – As-
sociação Comunitária Beneficente do Município de 
Uiraúna, no Município de Uiraúna – PB; e

7 – Portaria nº 307, de 20 de agosto de 2004 
– AMEI – Associação Comunitária Municipal Edu-
cacional e Informativa, no Município de Aragarças 
– GO.

Brasília, 9 de março de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 166 EM

Brasília, 17 de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Beneficente 
de Lagoa dos Gatos, situada na cidade de Lagoa dos 
Gatos, no Estado de Pernambuco, 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 ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva 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 bené-
ficas 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 53.103.000.862/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais 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 Oliveira.

PORTARIA Nº 162, DE 16 DE ABRIL DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53.103.000.862/98 e do Parecer IMC/
CONJUR/MRD/nº 497-1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Beneficente de Lagoa dos Gatos, com 
sede na Rua Agamenon Magalhães, 131 A, Cen-
tro, na cidade de Lagoa dos Gatos, no Estado de 
Pernambuco, 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 subse-
qüentes, seus regulamentos e normas complemen-
tares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 8º39’23”S e longitude em 
35º54’17”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 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. – Eunicio Oliveira.

RELATÓRIO 
Nº 86/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – AOP

Referência: Processo nº 53.103.000.862/98, protoco-
lizado em dia de novembro de 1998. 
Objeto: Requerimento exploração Radiodifusão de 
autorização para a do Serviço de Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Beneficente 
de Lagos dos Gatos, localidade de Lagoa dos Gatos, 
Estado de Pernambuco.

    427ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 12 34855 

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Beneficente de 
Lagoa dos Gatos, inscrita no CNPJ sob o número 
2.768.357/0001-40, no Estado de Pernambuco, com 
sede na Rua Agamenon Magalhães, 131-A, Centro, 
cidade de Lagoa dos Gatos, dirigiu-se ao Senhor Mi-
nistro de Estado das Comunicações, conforme reque-
rimento datado de 9 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 trata-
da 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 con-
templa a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, 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 mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação 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, 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 Agamenon Magalhães nº 131-A, na 
cidade de Lagoa dos Gatos, Estado de Pernambuco, 
de coordenadas geográficas em 08º39’23”S de latitude 
e 35º54’l7”W de longitude.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende na memória do 

documento de folhas 63 e 64, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração 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 arru-
amento, 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 passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
incisos I, II, III e IV da Norma nº 2/98, comprovação 
de necessária alteração estatutária, cópia do CNPJ 
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 Enti-
dade, tendo sido solicitada à apresentação do projeto 
técnico (fls. 67 a 130).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 78, 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 ob-
serva-se nas folhas 125 e 126. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (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 carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 130 dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às for-
malidades 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 finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;
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–  comprovantes relativos à maioridade 
e nacionalidade dos dirigentes;

– manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

– planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o projeto técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

– declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações 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 Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Comunitária Beneficente de Lagoa dos 
Gatos

• quadro diretivo
Presidente: Eva Aurélia de Freitas
Vice Presidente: Andréia Paula de Freitas
1º Secretário: Cedson Alves Viana Neve
2º Secretária: Magali Rita da Silva Ferreiro
Tesoureira: Lucélia de Freitas Pereira
2º Tesoureira: Juciane Soares de Assunção
Dir. Cultural: José Evaniedson Alves Viana da Silva
Dir. Patrimonial: Cícero Francisco de Lima

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio 
Rua Agamenon Magalhães 131 – A, cidade de Lagoa 
dos Gatos, Estado de Pernambuco.

• coordenadas geográficas
08°39”23’ de latitude e 35º54”17” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 125 e 126, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 78 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Beneficente de Lagoa dos Gatos, no sentido de con-
ceder-lhe a autorização para a exploração do serviço 
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, 
dentro das condições circunscritas no Processo Ad-
ministrativo nº 53.103.000.862/98, de 10 de novembro 
de 1998.

Brasília, 15 de março de 2004. – Aline Oliveira 
Prado, Chefe de Serviço/SSR, Relator de conclusão 
Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Chefe da Divi-
são/SSR, Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços. Brasília, 15 de março de 
2004. – Alexandra Luciana Costa, Coordenadora.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica. Brasília, 15 de março de 
2004. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 086/2004/RadCom/DOS/
SSCE/MC.

Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa-
me e parecer.

Brasília, 15 de março de 2004. – Carlos Alberto 
Freire Resende, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica, Substituto.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 466, DE 2005 

(Nº 1.747/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Sambeneditense a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de São Benedito, Estado do 
Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 97, de 23 de janeiro de 2004, que autoriza 
a Associação Comunitária Sambeneditense a execu-
tar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Benedito, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

    429ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 12 34857 

MENSAGEM Nº 102, 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 apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Podaria nº 97, de 
23 de janeiro de 2004, que outorga autorização à As-
sociação Comunitária Sambeneditense para executar, 
pelo prazo 10 (dez) de anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade 
de São Benedito, Estado do Ceará.

Brasília, 23 de fevereiro de 2005.

MC Nº 43 EM

Brasília, 13 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Sambenedi-
tense, na cidade de São Benedito, Estado do Ceará, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade 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 ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva 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 bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portada 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53.650.000.237/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais 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,

PORTARIA Nº 97 DE 23 DE JANEIRO DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II, art. 9 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 Administrati-
vo nº 53.650.000.237/02 e do PARECER/CONJUR/MC 
nº 142/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Sambeneditense, com sede na Rua Capitão 
Miranda, nº 443 – Centro, na cidade de São Benedito, 
Estado do Ceará, para executar serviço de radiodifu-
são comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 4º2’48”S e longitude em 
40º51’56”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 21/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – LC

Referência: Processo nº 53.650.000.237/02, protoco-
lizado em 14-3-02.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Sambenediten-
se, localidade de São Benedito, Estado do Ceará.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Sambeneditense, 
inscrita no CNPJ sob o número 4.915.780/0001-50, no 
Estado do Ceará, com sede na Rua Capitão Miranda, 
no 443, Centro, cidade de São Benedito, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 6 de março de 2002, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
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to 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 7 de março de 2002, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outras 5 (cinco) 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 arquivamen-
tos, bem como a indicação da relação constando os 
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo 
explicitadas:

a) Associação Comunitária do Bairro Cru-
zeiro – Processo nº 53.650.000.820/99, arqui-
vado pelos seguintes fatos e fundamentos: a 
Entidade não foi caracterizada em infringência 
ao artigo 10 da Lei nº 9.612/98, conforme co-
municado à entidade por meio do ofício nº 72, 
datado de 10–1–02. (cópia anexa.)

b) Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria Rio Arabê – Processo nº 536.500.000.253/02, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: 
a Entidade não encaminhou quaisquer docu-
mentos solicitados, conforme comunicado à 
entidade por meio do ofício nº 5.123, datado 
de 29–8–2002. (cópia anexa)

c) Associação de Moradores do Distrito 
de Barreto – Processo nº 53.650.000.520/0l, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamen-
tos: utilizou-se o critério da representatividade, 
onde esta entidade apresentou o menor núme-
ro de manifestações, conforme comunicado a 
entidade por meio do ofício nº 9.057, datado 
de 19-9-03.(cópia anexa.)

d) Associação Comunitária do Bairro 
Cruzeiro – Processo nº 53.650.000.154/02, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamen-
tos: utilizou-se o critério da representatividade, 
onde esta entidade apresentou o menor núme-
ro de manifestações, conforme comunicado à 
entidade por meio do oficio nº 9.055, datado 
de 19-9-03.(cópia anexa.)

e) Associação dos Radialistas e Equipes 
de Futebol das Comunidades de São Benedito 
– Processo nº 53.650.002.129/98, arquivado 

pelos seguintes fatos e fundamentos: a enti-
dade infringiu o artigo 7 da Lei nº 9.612/98, 
conforme comunicado à entidade por meio 
do oficio nº 4.131, datado de 11–7–2002 (có-
pia anexa.)

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação 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 Complementar 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 loca-
lizado na Rua Capitão Miranda, nº 443, na cidade de São 
Benedito, Estado do Ceará, de coordenadas geográficas 
em 4º2’48”S de latitude e 40º51’56”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 85, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração 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 arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminha-
da pela requerente, constataram-se pendências 
passíveis do cumprimento das seguintes exigên-
cias: apresentação de comprovação de necessária 
alteração estatutária e Declaração do endereço da 
sede. Diante da regularidade técnico-jurídica dos pro-
cessos nº 53.650.000.820/99, 53.650.000.253/02, 
53.650.000.520/01, 53650000154/02 e 53650002129/98 
referentes às interessadas na localidade e em obser-
vância ao disposto no subitem 6.10.1 da Norma nº 2/98, 
foi encaminhado ofício para que se estabelecesse uma 
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associação entre as mesmas, ocorre que, frente nega-
tiva das entidades e considerando o decurso do prazo 
concedido, utilizou-se o critério de seleção apontado 
no subitem 6.10.2 da Norma nº 2/98, do qual consta-
tou-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, ten-
do sido solicitada a apresentação do projeto técnico 
(fls. 89 a 120).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 104, firma-
do 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 119 e 120. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informa-
ções: identificação da entidade; os endereços da sede 
administrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórias (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 carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 120, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

–  Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

– ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas e 
em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fi-
nalidades e requisitos 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 Complemen-
tar nº 2/98;

– declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 

Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações 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 Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Comunitária Sambeneditense;

• quadro diretivo
Presidente: Juarez Delba Mota
Vice-presidente: Francisco da Silva Lopes
1º Secretário: Ridon Barbosa de Sales
2º Secretário: Lucia Neia Lopes de Oliveira.
1º Tesoureiro: Eliane Alves da Silva
2º Tesoureiro: Antônio Alves da Costa

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio
Rua Capitão Miranda, nº 443, cidade de São Benedito, 
Estado do Ceará;

• coordenadas geográficas
04°02’48” de latitude e 40º51’56” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 119/120, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 104 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Sambeneditense, no sentido de conceder-lhe a au-
torização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53650000237/02 de 14 de Março de 2002. – Luciana 
Coelho, Chefe de Serviço/SSP, Relator da conclusão 
Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Chefe de Divi-
são/SSP, Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 15 de janeiro de 2004. – Jayme Marques 

de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Áudio e Imagem.

(À Comissão de Educação, em Decisão 
Terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 467, DE 2005 

(nº 1.749/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária E Cultural Santa Cruz De 
Canoinhas a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Canoinhas, 
Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 529, de 8 de outubro de 2003, alterada pela 
Portaria nº 51, de 4 de fevereiro de 2005, que autoriza 
a Associação Comunitária e Cultural Santa Cruz de 
Canoinhas a executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 92, 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 529, de 8 de outubro de 2003, al-
terada pela de nº 51, de 4 de fevereiro de 2005 – As-
sociação Comunitária e Cultural Santa Cruz de Canoi-
nhas, na cidade de Canoinhas – SC; e 

2 – Portaria nº 228, de 3 de maio de 2004 – Asso-
ciação Cultural, Recreativa e Educacional de Cordeiró-
polis (ACRECO), no município de Cordeirópolis – SP.

Brasília, 17 de fevereiro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula de Silva.

MC Nº 460 EM

Brasília, 24 de  outubro  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 Comunitária e Cultural 
Santa Cruz de Canoinhas, na cidade de Canoinhas, 
Estado do Paraná, explorem o serviço de radiodifu-
são comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2 – A referida entidade requereu ao Ministério 
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser-

viço, 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 sedimenta-
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3 – Como se depreende da importância da ini-
ciativa 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 bené-
ficas 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 Porta-
ria 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 favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53.820.000.922/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5 – Em conformidade com os preceitos educa-
cionais 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,

PORTARIA Nº 529, DE 8 DE OUTUBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53.820.000922/98 e do Parecer/Conjur/MC 
nº 1244/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária e Cultural Santa Cruz de Canoinhas, com 
sede na Rua Frei Menandro Kamps, nº 541 – Centro, 
na cidade de Canoinhas, Estado do Paraná, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 26º10’45”S e longitude em 
50°23’27”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
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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 51, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos arts. 
9º, II e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53.820.000922/98 e do Parecer/MC/Conjur/
GAT/nº676 – 1.08/2003, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria nº 529, de 8 
de outubro de 2003, publicada no Diário Oficial da 
União de 14 de outubro de 2003, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º Autorizar a Associação Comu-
nitária e Cultural Santa Cruz de Canoinhas, 
com sede na Rua Frei Menandro Kamps, nº 
541 – Centro, na cidade de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, a executar pelo prazo de 
dez anos, serviço de radiodifusão comunitária, 
sem direito de exclusividade.”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

RELATÓRIO Nº 197/2003-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.820.000.922/98, protoco-
lizado em 8 de dezembro de 1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária e Cultural Santa 
Cruz de Canoinhas, localidade de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina. 

I – Introdução

1. A Associação Comunitária e Cultural Santa Cruz 
de Canoinhas, inscrita no CNPJ sob o número 02-214-
400/0001-25, no Estado de Santa Catarina com sede 
na Rua Frei Menandro Kamps nº 541, Centro, cidade 
de Canoinhas, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, conforme requerimento datado de 
23 de novembro de 1998, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
art. 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 contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 3,5Km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que apenas a 
mencionada entidade demonstrou seu interesse na 
prestação do referido serviço, não havendo concor-
rentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-
tação 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 Frei Menandro Kamps, 541, 
3º andar, Centro, na cidade de Canoinhas, Estado 
de Santa Catarina, de coordenadas geográficas em 
26º10’45”S de latitude e 50º23’27”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 mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 150 e 151, denominado de “Ro-
teiro 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, compatibilizarão de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: para a apre-
sentação da documentação elencada no subitem 6.7 
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incisos II, III e X da Norma nº 2/98, comprovação de 
necessária alteração estatutária, comprovante de váli-
da existência das entidades que manifestaram apoio à 
iniciativa, cópia do CNPJ da requerente e declaração 
do endereço da sede, cujo cumprimento e aplicação 
dos critérios estabelecidos na legislação específica re-
sultaram no saneamento dos autos e posterior seleção 
da entidade, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 154 a 238).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls 223 e 
224, 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 se observa nas folhas 239 e 240. Ressalta-
mos 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 ir-
radiada e intensidade de campo no limite da área de 
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 238 dos autos, correspon-
de ao que se segue:

– Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro adequado às finali-
dades e requisitos da Lei n° 9.612/98;

– ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas e 
em conformidade com os preceitos dispostos 
no Código Civil Brasileiro adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei n° 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 Comple-
mentar nº 02/98;

– declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 02/98 e, ainda, demais decla-

rações 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 Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Comunitária e Cultural Santa Cruz de 
Canoinhas

• quadro diretivo
Presidente: Sérgio Luis Moreira
Vice-presidente: João Altanir Grein
Secretária: Zenilda Lemos
Tesoureiro: Mario Jesus Rodrigues de Carvalho
Suplente: Adão Luiz de Souza Leite
Suplente: Edson Luiz de Souza
Suplente: Roselis Carvalho Tokariski

• localização do transmissor, sistema irradiante  e  
estúdio
Rua Frei Menandro Kamps, 541, cidade de Canoinhas, 
Estado de Santa Catarina;

• coordenadas geográficas 
26°10’45” de latitude e 50º23’27” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 239 e 240, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 223 e 224 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária e 
Cultural Santa Cruz de Canoinhas, no sentido de con-
ceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de 
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro 
das condições circunscritas no Processo Administrativo 
nº 53.820.000.922/98, de 8 de dezembro de 1998.

Brasília, 31 de julho de 2003. – Aline Oliveira 
Prado, Relator da conclusão Jurídica – Neide Apare-
cida da Silva, Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 5 de agosto de 2003. – Jayme Marques 

de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Áudio e  Imagem .

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 468, DE 2005 

(Nº 1.750/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Novos Rumos para o De-
senvolvimento Social, Cultural e Artístico 
a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Barbosa, estado de 
são Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 48, de 16 de janeiro de 2004, que autoriza a 
Associação Comunitária Novos Rumos para o Desen-
volvimento Social, Cultural e Artístico a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Barbosa, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 85, 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 18, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Cultural Comunitária Tapiratibense, na cidade 
de Tapiratiba – SP;

2 – Portaria nº 19, de 15 de janeiro de 2004 
– Associação Centro de Assistência Social e Educa-
cional “John F. Kennedy” (CASE), na cidade de Belo 
Oriente – MG;

3 – Portaria nº 23, de 15 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária de Pojuca, na cidade de 
Pojuca – BA;

4 – Portaria nº 25, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Cristã de Ação Social Comunitária do Cajurú, 
na cidade de Curitiba – PR;

5 – Portaria nº 44, de 15 de janeiro de 2004 – ACR 
Associação Comunitária de Radiodifusão, na cidade 
de Petrópolis – RJ;

6 – Portaria nº 47 de 16 de janeiro de 2004 – As-
sociação de Moradores e Entidades Comunitárias de 
Figueirópolis – Tocantins, na cidade de Figueirópolis 
– TO;

7 – Portaria nº 48, de 16 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária Novos Rumos para o De-

senvolvimento Social, Cultural e Artístico, na cidade 
de Barbosa – SP;

8 – Portaria nº 52, de 16 de janeiro de 2004 – 
Associação Cambaraense de Rádio Comunitária, na 
cidade de Cambará – PR;

9 – Portaria nº 56, de 16 de janeiro de 2004 – As-
sociação Comunitária da Cidade de Denise – MT, na 
cidade de Denise – MT;

10 – Portaria nº 82, de 23 de janeiro de 2004, 
alterada pela de nº 298, de 29 de julho de 2004 – As-
sociação Rádio Comunitária e Cultural de Adustina 
FM_MHz, no município de Adustina – BA; e

11 – Portaria nº 88, de 23 de janeiro de 2004 
– Associação Comunitária Artística e Cultural de Ari-
ranha, na cidade de Ariranha – SP – Brasília, 16 de 
fevereiro de 2005.

MC Nº 57 EM

Brasília, 13 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Novos Rumos 
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico, na 
cidade de Barbosa, Estado de São Paulo, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de 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 ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva 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 bené-
ficas 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 favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 5.3830.003.042/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5 – Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais 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,

PORTARIA Nº 48, DE 16 DE JANEIRO DE 2004.

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso lido art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53.830.003.042/98 e do PARECER/
CONJUR/MC nº 48/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Novos Rumos para o Desenvolvimento Social, 
Cultural e Artístico, com sede na Rua Sete de Setem-
bro, nº 1.004, Centro, na cidade de Barbosa, Estado 
de São Paulo, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 21º15’47”S e longitude em 
49º57’29”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, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 431/2003-DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53830003042/98, protocoli-
zado em 22-12-1998
Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária Novos Rumos 
para o Desenvolvimento Social Cultural e Artístico, lo-
calidade de Barbosa, Estado de São Paulo.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Novos Rumos para 
o Desenvolvimento Social Cultural e Artístico, inscrita 
no CNPJ sob o número 02.876.349/0001-17, no Esta-
do de São Paulo, com sede na Rua 07 de Setembro, 
1004, Centro, cidade de Barbosa dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, conforme reque-
rimento datado de 8 de dezembro de 1998, subscrito 
por representante legal, no qual demonstrou interesse 
na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12 do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 18 de março de 1999, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, 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 mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-
tação 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 Sete de Setembro, 1004, 
Centro, na cidade de Barbosa, Estado de São Paulo, 
de coordenadas geográficas em 21º15’47”S de latitude 
e 49º57’29”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 38, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
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de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração 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 arru-
amento, 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 Depar-
tamento, 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 passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: para 
a apresentação da documentação elencada no subi-
tem 6.7 incisos I e II da Norma nº 2/98, comprovação 
de necessária alteração estatutária, comprovação das 
manifestações de apoio, cópia do CNPJ da requerente 
e declaração do endereço da sede, cujo cumprimento 
e aplicação dos critérios estabelecidos na legislação 
específica resultou no saneamento dos autos e poste-
rior seleção da entidade, tendo sido solicitada a apre-
sentação do projeto técnico (fls. 44 a 120).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 113, 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 ob-
serva-se nas folhas 118/119. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (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 carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 01 a 120, dos autos, correspon-
de ao que se segue:

– Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

– ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas e 
em conformidade com os preceitos dispostos 

no Código Civil Brasileiro e adequados às fina-
lidades 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 Complemen-
tar nº 2/98;

– declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações 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 Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome
Associação Comunitária Novos Rumos para o Desen-
volvimento Social Cultural e Artístico
• quadro diretivo
Presidente: Edna Aparecida Bertolino
Vice-Presidente: Nelson Pires de Sant’Ana Júnior
Secretária: Gilce Eli Alves
Tesoureiro: Luiz Antônio da Cruz

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio
Rua Sete de Setembro, 1004, Centro, cidade de Bar-
bosa, Estado de São Paulo;

• coordenadas geográficas
21°95’47” de latitude e 49º57’29” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 118/119, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 113 que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária No-
vos Rumos para o Desenvolvimento Social Cultural e 
Artístico, no sentido de conceder-lhe a autorização para 
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a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, 
na localidade pretendida, dentro das condições circuns-
critas no Processo Administrativo nº 53830003042/98, 
de 22 de dezembro de 1998.

Brasília, 10 de dezembro de 2003. – Luciana 
Coelho, Chefe de Serviço/SSR, Relator da conclusão 
Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de Ser-
viço/SSR, Relator da Conclusão Técnica.

De acordo.
Á consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 11 de dezembro de 2003. – Jayme Mar-

ques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Ou-
torga de Serviços de Áudio e Imagem.

(À Comissão de Educação, decisão ter-
minativa.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 448 a 468, 
de 2005, 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 ter-
mos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário 
em 25 de março de 2003, os Projetos lidos serão apre-
ciados 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 (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 354, DE 2005

Dispõe sobre a realização de exames 
periódicos em policiais civis e militares para 
detecção do uso de substâncias psicoati-
vas de uso proscrito no Brasil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 667, de 1969, passa a 

vigorar acrescido do art. 25-A, com a seguinte reda-
ção:

Art. 25-A. Os membros das Polícias Mi-
litares e Corpos de Bombeiros Militares dos 
Estados e do Distrito Federal serão subme-
tidos a exames periódicos para detecção do 
uso de substâncias psicoativas de uso pros-
crito no Brasil.

Art. 2º Os membros da Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal e Polícias Civis dos Estados e do 

Distrito Federal serão submetidos a exames periódicos 
para detecção do uso de substâncias psicoativas de 
uso proscrito no Brasil.

Art. 3º A legislação da União e de cada Estado 
disciplinará os critérios de aplicação e periodicidade 
dos exames, as medidas de prevenção do uso indevido 
de drogas, recuperação e reinserção funcional e social 
dos policiais, repressão do uso e tráfico na corporação, 
e medidas disciplinares.

Art. 4º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a data de sua publicação.

Justificação

A cada dia crescem os problemas decorrentes do 
consumo e da dependência de drogas em nosso País. 
Esse problema tem afetado não só muitas famílias, mas 
também inúmeras instituições, que convivem, em seus 
quadros, com dependentes de substâncias psicoativas. 
A situação agrava-se nas organizações públicas, com 
relevo para as corporações de Polícia, civis e militares, 
exigindo providências do Poder Público.

O presente projeto de lei tem por intenção coibir 
o uso, por policiais, de substâncias proibidas em todo o 
território nacional. Em primeiro lugar, porque são esses 
os agentes públicos que amam na linha de frente da 
batalha contra as drogas. Por evidente, os membros das 
corporações policiais não podem estar dependentes ou 
seduzidos pelo submundo que buscam reprimir. Além 
disso, o procedimento que ora se sugere contribuirá, 
certamente, para a diminuição dos índices de corrup-
ção e criminalidade relacionados aos policiais.

No caso dos policiais militares, a norma encontra 
amparo no art. 22, XXI, da Constituição Federal, que 
atribui à União a competência privativa para legislar 
sobre “normas gerais de organização, efetivos, material 
bélico, garantias, convocação e mobilização das polí-
cias militares e cornos de bombeiros militares”. Quan-
to aos policiais civis, o art. 24, XVI, fixa competência 
concorrente à União, aos Estados e Distrito Federal 
para legislar sobre “organização, garantias, direitos e 
deveres das policias civis”, esclarecendo o § 1º desse 
dispositivo que cabe à União fixar normas gerais.

Desse modo, o projeto estipula a obrigatoriedade 
de exame periódico para detecção do uso de substân-
cias psicoativas de uso proscrito no Brasil. Mas deixa 
à legislação da União e de cada Estado disciplinar os 
critérios de aplicação e periodicidade dos exames, as 
medidas de prevenção do uso indevido de drogas, re-
cuperação e reinserção funcional e social dos policiais, 
repressão do uso e tráfico na corporação, e medidas 
disciplinares. Com isso, resguarda-se a competência 
de cada ente federativo para legislar conforme suas 
especificidades.
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A propósito do tema, registre-se que a recente Lei 
nº 11.134, de 2005, introduziu modificações nas Leis 
nos 7.289, de 1984, e 7.479, de 1986, pata estabele-
cer, como condição para ingresso na Polícia Militar e 
no Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, 
a aprovação em testes toxicológicos.

O que se almeja, com a presente proposição, é 
que esse exame passe a ser obrigatório para as cor-
porações de segurança pública da União, do Distrito 
Federal e dos Estados brasileiros, não apenas no evento 
da admissão, mas durante a vida funcional do policial, 
com realização periódica. Temos por certo que isso irá 
aprimorar o desempenho das instituições e propiciar 
melhor atendimento à população. Nesse intuito é que 
espero o apoio dos meus ilustres Pares para a apro-
vação deste projeto.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005. – Se-
nador Papaléo Paes.

LEGISLAÇÃO CITADA

 
DECRETO-LEI Nº 667, DE 2 DE JULHO DE 1969 

Reorganiza as Polícias Militares e os 
Corpos de Bombeiros Militares dos Esta-
dos, dos Território e do Distrito Federal, e 
dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribui-
ções que lhe confere o § 1º do artigo 2º do Ato Institu-
cional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, Decreta:

 ..............................................................
Art. 24. Os direitos, vencimentos, vanta-

gens e regalias do pessoal, em serviço ativo 
ou na inatividade, das Polícias Militares cons-
tarão de legislação especial de cada unidade 
da Federação, não sendo permitidas condições 
superiores às que, por lei ou regulamento, 
forem atribuídas ao pessoal das Forças Ar-
madas. No tocante a cabos e soldados, será 
permitida exceção no que se refere a venci-
mentos e vantagens bem como à idade-limite 
para permanência no serviço ativo.

Art. 25. Aplicam-se ao pessoal das Po-
lícias Militares:

a) as disposições constitucionais rela-
tivas ao alistamento eleitoral e condições de 
elegibilidade dos militares:

b) as disposições constitucionais rela-
tivas às garantias, vantagens prerrogativas 
e deveres, bem como todas as restrições ali 

expressas, ressalvado o exercício de cargos 
de interesse policial assim definidos em legis-
lação própria.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania em decisão terminativa).

O SR. PRESIDENTE ( Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e re-
metido à Comissão competente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.129, DE 2005

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
dos Projetos de Lei do Senado nos 128 e 168, ambos 
de 2005, por versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005. – Se-
nador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos ter-
mos do art. 255, II, “c”, 8, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.130, DE 2005

Retirada de proposta de emenda cons-
titucional.

Nos termos do art. 256, I, do Regimento Inter-
no, requeiro a retirada, em caráter definitivo, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 41 de 2005, que 
“Acrescenta inciso ao art. 159 da Constituição Federal, 
para o fim de destinar ao Fundo de Participação dos 
Municípios dez por cento do produto da arrecadação 
das contribuições sociais e de intervenção no domínio 
econômico” da qual sou primeiro signatário.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005. – Se-
nador Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art. 
256 § 2º inciso II alínea b do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao eminente Senador Marco 
Maciel.

Antes, pela ordem, à Senadora Iris de Araújo, 
para uma breve comunicação.

A SRA. IRIS DE ARAUJO (PMDB – GO. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, peço minha inscrição para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª será atendida, intercalando com os oradores 
inscritos.

Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, ilustre Senador Tião Viana, Srªs e Srs. Sena-
dores, venho hoje à tribuna para suscitar a questão 
da desverticalização para, no momento em que a Câ-
mara se prepara para votar uma proposta de emenda 
constitucional, de autoria do ex-Senador Bernardo 
Cabral, que enseja o desaparecimento do instituto da 
verticalização que, a meu ver, em nada contribui para 
aprimorar o processo eleitoral brasileiro. 

É bom destacar que o Senado Federal, tão logo 
a emenda foi apresentada, a votou em dois turnos e 
a remeteu à Câmara, em junho de 2002. E lá na ou-
tra Casa, a emenda teve igual sorte. Isto é, recebeu 
parecer pela admissibilidade na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e também teve na Comissão Especial 
aprovação no seu mérito.

Com isso, a Câmara dos Deputados está habili-
tada agora pelo seu plenário a votar a desverticaliza-
ção. E isso será muito bom porque vai contribuir para 
o aprimoramento do processo eleitoral brasileiro. Diria 
até que foi fator de perturbação nas eleições de 2002, 
trazendo, ao meu ver, uma grave distorção.

Desejo afirmar que, quando defendo a desverti-
calização, eu o faço considerando dois grandes princí-
pios. Em primeiro lugar, a verticalização compromete 
o desempenho dos partidos políticos porque obriga 
que os diretórios regionais do partido tenham que, au-
tomaticamente, aprovar uma coligação feita em nível 
nacional e isto não se conforma com a estrutura par-
tidária, porque no País os partidos devem ter caráter 
nacional. Isso não quer dizer que não seja assegurado 
aos partidos o direito de, no plano regional, fazer a es-
colha que mais convenha à realidade de cada Estado. 
Com a verticalização, essa possibilidade desaparece 
e, conseqüentemente, o partido, no plano regional, fica 
muitas vezes obrigado a submeter-se a uma coligação 
que não guarda consistência com a realidade local. 

A Lei Eleitoral, ao dispor sobre coligações, expres-
sa a definição constitucional que confere aos partidos 

políticos ampla liberdade de funcionamento. Diz a Lei 
nº 9.504, de 1997:

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro 
da mesma circunscrição, celebrar coligações, para a 
eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, po-
dendo, neste último caso, formar-se mais de uma co-
ligação para a eleição proporcional dentre os partidos 
que integram a coligação para o pleito majoritário.

O fato não deixa de ser extremamente desfavo-
rável à vida partidária, mesmo porque, como se sabe 
– isso ficou esclarecido numa manifestação do Ministro 
Sepúlveda Pertence:

Circunscrição, aí, não é uma entidade geográfica: 
é jurídica. A cada esfera de eleição – e só para o efeito 
dela – corresponde uma circunscrição.

A circunstância de a eleição presidencial – que 
tem por circunscrição todo o País – realizar-se na 
mesma data das eleições federais e estaduais na 
cinscunscrição de cada Estado (Lei 9504/97, art. 1º, 
parágrafo único, I) – é acidental e não afeta a recíproca 
independência jurídica das respectivas circunscrições, 
nem dá margem ao raciocínio, de sabor geográfico, de 
que o território do País compreende os territórios das 
unidades federadas.

Nas eleições para governador, por exemplo, a 
circunscrição é o estado; na eleição municipal, a cir-
cunscrição é o município. É lógico que, numa eleição 
nacional, a circunscrição é o território nacional. Então, 
a verticalização desvertebrava todo esse processo de 
construção partidária. De mais a mais, a verticalização 
tem outra componente extremamente desfavorável, 
posto que termina sendo um instituto antifederativo 
na medida em que retira dos Estados membros da 
Federação a capacidade de deliberar sobre assuntos 
que são de sua competência. 

No Brasil, temos um estado federal, aliás, desde 
a Constituição de 1891, e desde 1891 a Federação é 
uma cláusula pétrea. Convém lembrar que os Cons-
tituintes de 1988 não consideraram a República uma 
cláusula pétrea, todavia, fizeram questão de proclamar 
mais uma vez que não se admitirá emenda tendente 
a abolir a Federação, querendo com isso dizer que da 
Federação não podemos abrir mão. Num país com as 
nossas dimensões, a federação é fundamental para 
que possamos contemplar a nossa diversidade, ainda 
é extremamente assimétrica. 

Formas de Governo há várias, mas formas de 
Estado só conheço duas: o estado unitário ou o esta-
do federal. E um país feito o Brasil, obviamente, não 
poderia deixar de ser um estado federal. Fala-se muito 
que o nosso patrono Ruy Barbosa, um grande líder re-
publicano – que só se converteu ao credo republicano 
depois –, avaliou que, com o Império, não era possível 
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fazer a federação. Joaquim Nabuco, que era monarquis-
ta convicto, embora um monarquista federalista, como 
proclamou em várias oportunidades, não admitia se 
administrar o Brasil de uma forma centralizada.

Volto à questão da desverticalização. A verticali-
zação trouxe uma questão grave, que foi comprometer, 
de alguma forma, a Federação. A Federação no Brasil 
já se encontra sob ataque há muito tempo. Por exem-
plo, políticas tributárias têm funcionado como efeito 
de sístole. V. Exª, Sr. Presidente, que é médico, talvez 
entenda melhor isso do que eu. A política tributária tem 
sido concentradora. E isso temos observado ao longo 
do processo: os Estados têm cada vez menos compe-
tência para legislar sobre matéria tributária do que no 
passado. Eu, às vezes, quando faço uma análise das 
questões, lembro do tempo em que fui Governador, se 
possuíamos muito mais prerrogativas nesse campo, se 
comparado com os dias de hoje.

A mesma coisa se aplica com relação às As-
sembléias Legislativas. Se a Federação brasileira já 
sofre muitos ataques no plano tributário, no plano da 
legislação de um modo geral, ela sofre agora também 
ataque do novidadeiro mecanismo da verticalização, 
porque praticamente a questão sucessória do Estado, 
que é um problema local, estritamente local, de sua 
autonomia, fica comprometida se não for expungida 
dos nossos textos legais, pois a sucessão estadual 
ficará condicionada à sucessão nacional.

Espero que a Câmara dos Deputados venha, 
como é desejo, acredito, do povo brasileiro, de modo 
especial de seu eleitorado, dar um novo tratamento à 
questão por meio da emenda constitucional de autoria 
do nobre Senador Bernardo Cabral.

A questão da desverticalização pode ser votada 
na Câmara porque se trata de emenda constitucional. 
Não sé, portanto, matéria de lei, posto que, se o fosse, 
obviamente, o art. 16 da Constituição Federal impediria 
a sua revogação para o pleito de 2006.

Por se tratar, friso, de norma de hierarquia supe-
rior, isto é, norma constitucional, a desverticalização 
pode ser feita dentro dos estritos ditames do texto 
constitucional da Carta de 1988. Daí por que, Sr. Pre-
sidente, espero que a Câmara venha, nestes breves 
dias, a fazer a desverticalização.

Gostaria de trazer mais um argumento a debate, 
que diz respeito a um instituto semelhante ao da ver-
ticalização, a chamada vinculação do voto, resultante 
de um projeto de lei encaminhado ao Congresso Na-
cional pelo Presidente João Baptista Figueiredo, ao 
tempo em que era Ministro da Justiça S. Exª o Depu-
tado Ibrahim Abi-Ackel.

O que era a vinculação do voto? Era a exigência 
de que o eleitor só poderia votar no mesmo partido. Isto 

é, uma vez escolhido o candidato a governador, no caso 
das eleições de 1982, teria de votar nos candidatos 
do mesmo partido nas eleições para o Senado, para a 
Câmara Federal, para a Assembléia Legislativa etc, se 
eleições houvesse também para o plano municipal.

A verticalização lembra o famigerado voto vincu-
lado, adotado nas eleições de 1982, de iniciativa do 
Presidente João Baptista de Figueiredo, através da 
Lei 6.978, de janeiro do mesmo ano, cujos artigos 5º, 
§ 1º e 8º dispunham:

Art. 5º  ...................................................
§ 1º Será indeferido o registro de cha-

pas que não indicarem candidatos a todas as 
eleições de âmbito estadual (governador, vice-
governador, senador e suplentes, deputados 
federais e estaduais) ou de âmbito municipal 
(prefeito, vice-prefeito e vereadores), respec-
tivamente sob pena de nulidade.

Art. 8º Nas eleições previstas nesta Lei, o 
eleitor votará apenas em candidatos pertinen-
tes do mesmo partido, sob pena de nulidade 
do voto para todos os cargos.

Como havia na época a coincidência de mandatos, 
o eleitor do vereador tinha o destino de sua candidatura 
vinculada ao voto no candidato a senador, deputado 
federal, governador, deputado estadual e prefeito. Em 
suma, vinculação vertical que hoje atende pelo pseu-
dônimo de verticalização. Aliás, observe-se a coinci-
dência, ambas palavras começam pela letra V.

Ora, de alguma forma, a desverticalização fez 
a exumação do instituto da vinculação. E vimos que, 
quando houve a vinculação, houve um grande repúdio 
em todo o País pela adoção da medida, ao ponto de 
que se criou o chamado “voto camarão”, que significava 
não votar na cabeça, isto é, no candidato a Governador, 
para que ao eleitor fosse reservada a possibilidade de 
escolher o seu representante ao Senado, à Câmara 
Federal ou à Assembléia Legislativa.

Então, Sr. Presidente, entendo, mais uma vez, 
que ao retirarmos do processo partidário-eleitoral o 
mecanismo da verticalização, estamos dando mais 
um passo para melhorar o processo partidário-eleito-
ral de nosso País.

Tenho insistido e volto a repetir que pessoalmente 
sou contra a discussão e votação de uma reforma po-
lítica agora. E devo dizer que as razões que me levam 
a adotar esta conduta são ditadas pelo fato de que se 
feita agora seria marcada pelo sentimento das circuns-
tâncias. Uma reforma política feita num momento de 
crise política como vive o País certamente refletirá o 
instante, a ocasião, o momento: poderia ser até apoda-
da de casuística. Então, o certo seria que pudéssemos 
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somente fazer a reforma política tão logo tivessem sido 
concluídos os trabalhos das CPIs. Tiraríamos as lições 
daquilo que as Comissões houvessem eventualmente 
apurado e faríamos, sem as tensões desse instante, 
uma reforma pensando no futuro.

Com isso nós nos livraríamos daquilo que certa 
feita o historiador José Honório Rodrigues chamou 
de “reforminhas de ocasião”, que são justamente as 
feitas no açodamento de pressões políticas momentâ-
neas. Daí por que o legislador constituinte originário, 
o Constituinte de 1988, houve por bem incluir no texto 
dispostivo sem precedente em constituições anteriores: 
a exigência do prazo de um ano para uma lei eleitoral 
entrar em vigor. 

Creio que a Câmara dos Deputados já deu de-
monstração do acolhimento de que a verticalização 
deve ser expelida do nosso ordenamento eleitoral-par-
tidário pela manifestação da Comissão de Constituição 
e Justiça e, posteriormente, da Comissão Especial que 
lavrou parecer sobre a matéria.

Não gostaria, Sr. Presidente, de encerrar sem 
dizer que é fundamental que, passado esse período 
eleitoral, retomemos o debate sobre as reformas po-
líticas, adotando o princípio da gradação, que é muito 
comum nas chamadas negociações internacionais. 
Como acho que a reforma política é algo que tem que 
ser feito, mas que não pode ser feito em prazo curto, 
poderemos trabalhar após 2005 – quem sabe já no 
início de 2006 –, pensando em regras que entrassem 
em vigor em 2008 ou 2010. Isso facilitaria que os can-
didatos começassem a se preparar para as mudanças 
ocorridas. .

Sr. Presidente, agradecendo o tempo que me 
foi dispensado, solicito, mais uma vez, aos Líderes, 
na Câmara dos Deputados que apressem a votação 
dessa matéria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– Agradeço a V. Exª, Senador Marco Maciel.
Dada a relevância do pronunciamento que V. 

Exª faz no plenário neste momento, não havendo 
objeção de sua parte, encaminharei esse pronun-
ciamento ao Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Aldo Rebelo, em razão da identidade com 
o tema que está sendo tratado naquela Casa neste 
momento.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Agradeço 
a V. Exª esse gesto que vai ajudar e muito que a Câ-
mara se apresse na votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lida a seguinte:

COMUNICAÇÃO

Comunico a Vossa Excelência o meu retorno às 
atividades parlamentares desta Casa Legislativa, a 
partir do dia 9 de outubro de 2005, em virtude do tér-
mino de licença para tratamento de saúde.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005. – Se-
nador João Alberto Souza, PMDB/MA.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) – 
O expediente que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao eminente Senador Leomar 
Quintanilha.

S. Exª dispõe de até doze minutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PCdoB – TO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado Fe-
deral prestou hoje justa homenagem aos professores 
brasileiros, em comemoração à passagem do Dia do 
Professor, que ocorrerá no próximo dia 15, e também 
à criança, pela seu dia comemorativo, que se dará 
amanhã, dia 12 de outubro.

Com relação aos professores, Sr. Presidente, en-
tendo que, quando fazemos com competência tudo que 
pretendemos fazer na vida, efetivamente, obtemos um 
resultado bom e satisfatório. Mas, seguramente, quando 
acrescentamos um ingrediente chamado sentimento à 
competência, quando colocamos sentimento e paixão 
naquilo que, com competência, podemos realizar, al-
cançamos um resultado mais eficaz, mais agradável. 
É dessa forma que vejo a ação do professor.

O professor, via de regra, coloca não só seu 
conhecimento, sua competência, mas sobretudo sua 
alma, sua paixão nessa atividade. Digo isso porque, 
nos mais longínquos rincões brasileiros, em que a es-
trutura econômica dos Municípios não permite uma 
estruturação melhor do sistema educacional, vemos 
o professor disposto, sem faltar um dia, entusiasmado 
com o seu compromisso, querendo dar uma contribui-
ção ao desenvolvimento individual dos seus alunos 
e, por conseguinte, ao desenvolvimento do seu País, 
transferindo o seu conhecimento para uma plêiade 
de crianças e de jovens. E, na grande maioria das ve-
zes, meu caro Presidente, o professor não tem uma 
remuneração compatível com a importância das suas 
funções, não tem um pagamento compatível com o 
verdadeiro significado que a educação representa 
para uma sociedade.

Vemos, no Brasil, uma distorção muito grande em 
razão do enfrentamento das inúmeras crises com as 
quais nos deparamos no dia-a-dia: a crise econômica, 
a crise social, a crise ética, a crise moral. Seguramente, 
todas essas crises têm suas raízes na educação, ou, 
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melhor explicando, a falta dessa educação nos níveis e 
na intensidade desejada por tantos quantos entendem 
que a sua autonomia, a sua independência só será 
conferida exatamente quando o cidadão alcançar um 
grau de conhecimento suficiente para lhe permitir o 
exercício pleno da cidadania, para lhe permitir discernir 
o bem do mal, para lhe permitir buscar, com seus pró-
prios esforços, com sua força, com sua competência o 
encaminhamento para sua vida, a busca de construir 
sua família, a busca de construir seu patrimônio, contri-
buindo, conseqüentemente, para a construção da sua 
comunidade, do seu Estado e do seu País.

É, sem sombra de dúvida, inestimável o trabalho 
e a contribuição que o professor dá nesse processo 
de desenvolvimento social. E as distorções que hoje 
encontramos, Sr. Presidente, não são culpa do profes-
sor. O professor não é culpado por não termos hoje 
um ensino de qualidade suficiente para dotar nossas 
novas gerações do grau de conhecimento suficiente e 
necessário para permitir-lhes a competitividade, não só 
na sua localidade, mas em todo o território nacional. O 
professor é vítima do sistema, na sua grande maioria. 
Como podemos exigir algo do professor, com um salário 
aviltado, amiudado, incompatível, que mal lhe permi-
te, às vezes, ter condições dignas de sobrevivência? 
Muitas vezes o professor brasileiro tem de se dedicar 
a outra atividade paralela para buscar o complemento 
do seu recurso para cuidar de si próprio e de sua fa-
mília. Se, para as necessidades básicas, o professor 
tem de desviar sua atenção, imaginem como ele não 
fica na sua necessidade permanente de reciclagem, 
de treinamento, de estudo, de aperfeiçoamento, para 
que ele possa oferecer às novas gerações o grau de 
conhecimento que requer uma sociedade que se pro-
põe e que pretende ser uma sociedade evoluída.

O conhecimento viaja na velocidade da luz, e, se 
não dermos ao professor a possibilidade de reciclar-se 
e treinar-se permanentemente, tornando-o motivado 
para essa ação, efetivamente o trabalho que a educa-
ção poderá oferecer à sociedade para o seu desenvol-
vimento ficará mitigado, comprometido, reduzido.

Sonho, Sr. Presidente, ainda ver no Brasil, de norte 
a sul, de leste a oeste, o professor ser tratado como um 
profissional de primeira grandeza, de primeira catego-
ria, como o é nos países desenvolvidos. Sonho ver o 
professor ter o respeito e a admiração que a sociedade 
lhe deve pela importância do seu trabalho, pelo signifi-
cado do seu trabalho na construção de uma sociedade 
livre, autônoma e que possa discernir o caminho correto 
a ser percorrido para alcançar níveis de prosperidade 
e de bem-estar social. Nós ainda haveremos de ver 
isso. Nós ainda haveremos de ver no Brasil, em todos 
os seus níveis – no nível federal, no nível estadual e 

no nível municipal –, essa consideração, esse respeito 
que o professor brasileiro merece.

Portanto, quando o Senado Federal presta uma 
homenagem modesta, porém justa, num reconheci-
mento do significado, da importância da participação do 
professor na construção dessa sociedade com a qual 
todos nós sonhamos, eu quero, em nome do meu Par-
tido, o PCdoB, e do meu Estado do Tocantins, somar-
me a todos aqueles que vieram trazer a sua reverência 
e manifestar o seu respeito e a sua admiração pelo 
professor brasileiro, comprometendo-nos a trabalhar 
com mais afinco, com mais interesse, com mais deno-
do para que o professor possa alcançar as condições 
adequadas e justas de trabalho e estar em condições 
de oferecer às nossas novas gerações, esperança do 
Brasil, sustentáculo de uma nação, os meios adequa-
dos e necessários para a construção dessa sociedade 
próspera com a qual todos nós sonhamos.

Sr. Presidente, era esse registro que eu queria 
fazer, ainda que breve, dirigindo-me aos professores 
brasileiros, que, mesmo em condições adversas, mes-
mo sem ter os meios adequados, mas apaixonados 
pela causa, dedicam-se, ainda, à formação das nossas 
crianças e dos nossos jovens.

Homenageio minha mãe, professora do ensino 
fundamental por mais de trinta anos, que tinha a res-
ponsabilidade muito grande de transferir conhecimento 
aos seus alunos, que obrigou minhas quatro irmãs a 
cursarem o Normal, a serem normalistas antes de en-
contrar uma opção profissional para suas vidas, mas 
entendendo que o magistério era uma atividade impor-
tante. Ela se dedicou por inteiro e estimulou minhas ir-
mãs a que o fizessem também, a fim de que cada uma 
delas desse sua parcela de contribuição, assim como 
ela deu e a grande maioria dos professores brasileiros 
tem dado nas capitais, nas grandes cidades e sobretu-
do nas pequenas cidades de infra-estrutura rural, para 
a formação e qualificação de nossas novas gerações, 
sobre os ombros de quem pesarão nos próximos dias 
a responsabilidade de conduzir o País para o caminho 
da prosperidade e da felicidade. 

Era o que eu gostaria de dizer a respeito dos 
professores.

Nestes poucos minutos que me restam, gosta-
ria de registrar também minha homenagem à criança 
brasileira, principal beneficiária da ação profícua dos 
professores e a quem todos nós devemos, por sua de-
pendência e pelo que ela significa para o País, o grande 
tesouro que cada família e a sociedade tem, a fim de 
que possamos realmente nos empenhar e oferecer a 
essas crianças, às novas gerações, um País mais jus-
to, um País mais fraterno, um País que lhes assegure 
dignidade, respeito e o conforto de uma vida melhor.
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Era o que eu gostaria de registrar, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço a V. Exª.

Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador 
Mozarildo Cavalcanti. A seguir, ao nobre Senador 
Paulo Paim.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI NA 
SESSÃO DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2005, 
QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA RE-
VISÃO, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR-
MENTE.

(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento In-
terno.)

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Pela ordem, o Senador Alvaro Dias, próximo orador 
inscrito.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a per-
missão do Senador Paulo Paim, eu queria mais uma 
vez solicitar à Mesa providências relativamente ao 
descaso com que alguns Ministros tratam o Poder 
Legislativo no que diz respeito a respostas a pedidos 
de informações.

Faço aqui um rápido relato. Há, por exemplo, uma 
solicitação do dia 6 de maio de 2004 ao Ministro da 
Educação. Estamos aguardando as informações. Esse 
pedido foi reiterado pela Mesa no dia 8 de agosto de 
2005, portanto já se esgotou o prazo, e o Ministério da 
Educação não deu a esta Casa as informações sobre 
a existência no País de 900 cursos superiores sem 
reconhecimento pelo MEC.

Há também requerimentos para os quais não 
houve deliberação da Casa, como, por exemplo, o re-
latório da investigação feita pelo Coaf sobre lavagem 
de dinheiro envolvendo as loterias da Caixa Econômica 
Federal. A solicitação é do dia 8 de outubro de 2004, 
portanto, já completou um ano. Há parecer favorável 
do Senador Tião Viana, cuja inclusão na Ordem do Dia 
estamos aguardando. 

Tenho recebido inúmeros e-mails de todo o País 
querendo saber exatamente a resposta do Ministro da 
Fazenda sobre essas indagações.

Há um requerimento ao Ministro da Fazenda, do 
dia 10 de agosto de 2005. Também estamos aguar-
dando informações relativamente a negociações entre 
Caixa Econômica Federal e BMG.

Estamos aguardando informações, desde o dia 
10 de agosto deste ano, sobre processos nos quais o 
Banco Rural responde administrativamente no Banco 
Central. O TCU já está realizando a auditoria solici-
tada.

Esperamos informações sobre os financiamentos 
do BNDES de obras no exterior;

Estamos aguardando a apreciação, em plenário, 
do nosso requerimento que solicita auditoria pelo Tri-
bunal de Contas no BNDES no que respeita ao finan-
ciamento de obras no exterior.

Estamos esperando informações sobre gastos 
com passagens e diárias no âmbito do CNPq.

Estamos aguardando informações relativamen-
te a prestações de contas e notas fiscais com gastos 
com cartões corporativos na Casa Civil da Presidên-
cia da República.

E há também outro requerimento endereçado 
ao Ministro da Fazenda, sobre fundos de pensão, 
que ainda não foi deliberado por esta Casa. Estamos 
aguardando a designação do Relator.

Sr. Presidente, faço esse relato, primeiramente, 
solicitando agilização nos procedimentos internos da 
Casa, sobretudo solicitando aos Ministros de Estado 
que cumpram o Regimento, uma vez que, regimental-
mente, têm um prazo para responder a esses reque-
rimentos. Evidente que esta Casa não deseja esta-
belecer o constrangimento de cobrar deles de outra 
forma, usando inclusive as prerrogativas regimentais. 
Portanto, cabe neste momento o apelo para que os 
Ministros dêem conseqüência a estas solicitações do 
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Alvaro Dias, determinei à Secretaria da Mesa 
que procure trazer as informações que me permitam 
o devido esclarecimento. Tenho certeza absoluta de 
que, diante do apelo de V. Exª, o Ministro da Educação, 
sabedor das obrigações constitucionais que regem a 
função, deverá dar resposta em breve ao apelo justo 
que V. Exª faz.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente, obrigo-me voltar à tribuna porque a Câmara 
dos Deputados está, neste momento, tentando votar 
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a dita MP do Bem. Apelo, mais uma vez, para que a 
tal Emenda 27 não seja aprovada.

Eu gostaria de lembrar rapidamente o quanto os 
aposentados vêm perdendo nos últimos tempos, seja 
no Governo anterior, seja no atual. Lembraria o fator 
previdenciário para quem se aposenta: a mulher perde 
30%, o homem, 20% em relação à lei anterior. 

Tributação dos aposentados e pensionistas: não 
é assegurado ao aposentado e pensionista o mesmo 
reajuste dado ao mínimo. Foi concedido aos aposen-
tados e pensionistas apenas um terço de aumento em 
relação ao último aumento do salário mínimo. 

Mais de 250 bilhões, se analisarmos os últimos 
dez anos, foram destinados da seguridade social para 
outros fins, ou seja, retirados daquilo que seria a fonte 
de recurso para pagar aposentados e pensionistas. 

A concessão de anistia era de seis em seis anos. 
Agora, serão vinte anos. Passado esse prazo, negocia-
se novamente e concede-se mais vinte anos. Assim, 
não se vai pagar nunca a tal de renegociação. E agora 
a MP do Bem diz que não será mais em dois meses e 
sim em até dois anos o pagamento em última instân-
cia, no Tribunal de Pequenas Causas, R$18 mil, valor 
correspondente a sessenta salários mínimos.

Sr. Presidente, chega-nos a informação de que 
a Câmara está discutindo o seguinte acordo: o teto 
não seria mais R$18 mil, ou seja, sessenta meses, 
estabelecido no Tribunal de Pequenas Causas, e, sim, 
um número bem menor. O pagamento não será mais 
dois meses, mas em seis, sete, oito meses. Olha, se 
houver um acordo lá nesses moldes, podem saber que 
vamos fazer de tudo para que o Senado não o aprove, 
pois representaria, mais uma vez, uma “paulada” no 
aposentado e no pensionista. E me falam: “Ah, mas tu 
não deves mais falar que foi votado na calada aqui, 
sem ninguém saber, a MP 27”. Foi, sim. E como lá, 
no Senado...

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Em se-
guida. 

Senador Tião Viana, quero homenagear V. Exª em 
relação à Convenção Quadro. Lá, na Câmara, a Con-
venção Quadro foi também votada na calada. Quando a 
maioria dos Deputados não sabia, ela foi votada; aqui, 
estamos fazendo um bom debate, e V. Exª tem sido um 
adversário nesse tema, só nesse tema, com enorme 
valor, jogando francamente, abertamente, mostrando 
o seu ponto de vista contrário ao daqueles que que-
rem uma outra saída, não diferente da sua. Mas nós 
temos insistido muito numa regra de transição, e V. Exª 
tenta mostrar a todos que haverá regra de transição 
desde que haja a aprovação da Convenção Quadro. 

Mas, enfim, o que eu quis dizer é que lá os Deputados 
também, num certo momento, votaram sem saber; co-
nosco, infelizmente, também aconteceu isso. Se fize-
rem acordo lá e depois a matéria voltar para cá, para 
que seja reduzido o teto correspondente a 60 salários 
mínimos, R$18 mil, e, ao mesmo tempo, começarem a 
dizer que o pagamento não será em dois meses, mas 
em oito ou nove meses, nós faremos de tudo para que 
esse acordo não seja viabilizado aqui.

Senador José Jorge, que meu cedeu o espaço, 
porque eu tinha que sair, agradeço a V. Exª e conce-
do-lhe um aparte.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Serei o mais 
rápido possível, para não atrapalhar o seu discurso. 
V. Exª tem inteira razão. Na realidade, com relação a 
essa MP do Bem, talvez pelo nome da MP, nós, da 
Oposição, nos descuidamos. V. Exª é da Base do Go-
verno, mas acompanha de perto a matéria, acho que 
também se descuidou, e terminaram aprovando aqui 
vinte e oito emendas. Quando a Oposição quer apro-
var qualquer emenda aqui numa MP, sempre apare-
cem os Líderes do Governo, Senador Mercadante e os 
outros vice-Líderes, para dizerem que é um absurdo, 
que não vai dar tempo... Mas eles aprovaram vinte e 
oito emendas sem que nós tivéssemos acompanha-
do de perto esse processo. Aconteceu uma vez, não 
vai acontecer novamente, mas gostaria de dizer que 
V. Exª tem absoluta razão. Só tem um ponto, ou seja, 
a Câmara dos Deputados, pelo Regimento, não pode 
mudar essa emenda. Ou ela aprova a emenda do Se-
nado, ou rejeita a emenda do Senado. Não há espaço 
para negociação, nem a emenda vai voltar para cá. Na 
realidade, ou eles aprovam do jeito que foi aprovado 
no Senado, ou rejeitam. Eu acho que deveriam rejeitar 
não só essas emendas, mas também outras que fo-
ram colocadas sem que nós tivéssemos tido a devida 
atenção. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
José Jorge, eu acompanhei até tarde da noite, ontem, 
o debate na Câmara. Qual é a proposta? Rejeitar a MP 
27 e editar outra MP que virá à Câmara e ao Senado 
alterando o teto e os prazos, em prejuízo dos aposen-
tados. Se isso for feito, tenho certeza de que o Senado 
dará a resposta adequada a esse debate.

Sr. Presidente, eu quero também deixar clara 
a minha posição com relação à greve dos bancários. 
Sou totalmente solidário à greve dos bancários. Os 
banqueiros jamais ganharam tanto em pouco tempo 
e querem dar um reajuste de 4% aos aposentados e 
àqueles que estão na ativa no serviço bancário. O Itaú 
teve um lucro de 2,47 bilhões; o Banco do Brasil, de 
1,9 bilhão; e a Caixa Econômica, de quase 1 bilhão. 
Ora, com tanto lucro, é impossível que não se queira 

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL446     



34874 Quarta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

dar reajuste de 11,77%, como pedem os bancários. 
Fica aqui o nosso apelo, Sr. Presidente, para que os 
banqueiros, setor da economia que mais lucra neste 
País hoje e sempre, negociem com os bancários. Esse 
percentual de 11,77% é muito pequeno diante do lucro 
dos banqueiros.

Sr. Presidente, passo a ler discurso que fiz para 
proferir na sessão de homenagem realizada hoje nesta 
Casa, relativa ao Dia da Criança, que será comemora-
do amanhã, e ao Dia do Professor. Preparei o discur-
so, mas não tive a oportunidade de lê-lo esta manhã. 
Então, o faço neste momento, dentro do tempo e do 
limite que V. Exª conceder.

Preocupa-nos muito, Sr. Presidente, o futuro das 
crianças de nosso País. Que educação terão essas 
crianças? Que formação profissional? Como irão en-
frentar um mercado de trabalho cada vez mais compe-
titivo, se não tiverem uma educação adequada?

Acredito que um país que investe em educação 
é um país que investe no potencial do seu povo, das 
suas crianças, da sua juventude. Não devemos apenas 
conceber a educação como um direito fundamental 
de todas as pessoas, mas como uma estratégia es-
sencial para a superação do subdesenvolvimento de 
todo um povo.

É de conhecimento de todos a nossa luta aqui no 
Congresso, naturalmente com outros Parlamentares, 
de projetos por nós encaminhados na área da educa-
ção. Venho trazendo a esta tribuna as minhas preo-
cupações com a educação brasileira, que caminha a 
passos bastante lentos.

A qualidade do ensino padece por falta de in-
vestimentos, principalmente no ensino médio e supe-
rior, visto que o Fundo de Manutenção e de Desen-
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério – Fundef, centralizou suas atenções à 
educação básica.

Os nossos gastos públicos com a educação são 
ínfimos, Sr. Presidente, eles representam 4,1% do PIB, 
enquanto que em outros países como, por exemplo, 
o México, investe 5,1% e a Argentina, aqui ao lado, 
investe 4,8% do PIB.

A escola pública brasileira passa por dificuldades. 
Destaco algumas: As desigualdades e diversidades re-
gionais; a falta de investimento na capacitação profis-
sional frente às inovações científicas e tecnológicas; o 
baixo nível de alunos que apresentam as competências 
para as séries que freqüentam; a desnutrição infantil, 
visto que muitos alunos freqüentam a escola em busca 
de uma refeição durante o dia; a falta de estímulo dos 
profissionais da educação que amargam baixos salá-
rios e a desvalorização da profissão, como foi muito 
bem exposto aqui pela manhã.

Além do que, nas metrópoles brasileiras, Sr. Pre-
sidente, educadores e demais profissionais que atuam 
na administração escolar estão perplexos com a vio-
lência que atinge os jovens brasileiros e muitas vezes 
invade as próprias salas de aula.

A miséria, o desemprego, as desigualdades so-
ciais, a falta de oportunidades para os jovens e a pre-
sença insuficiente do Estado fazem aumentar dia a dia 
a violência em nosso País.

As crianças e adolescentes da rede pública não 
conseguem construir textos, nem interpretá-los e, até 
mesmo, são incapazes de realizar cálculos básicos 
de soma ou subtração. É preciso repensar a educa-
ção brasileira.

Segundo dados divulgados pela revista Desafios 
do Desenvolvimento de nº 14, de setembro de 2005, 
“todos os anos, o Brasil gera 70 mil jovens de 15 anos 
incapazes de ler ou escrever um simples recado”.

E quando falo isso, lembro de toda a nossa ju-
ventude.

Sr. Presidente, como sei que é impossível fazer 
meu discurso na íntegra, quero apenas dizer que a 
melhor forma de homenagear as crianças e os pro-
fessores, por exemplo, seria o MEC (Ministério da 
Educação) chegar a um entendimento junto aos pro-
fessores e técnicos em greve e fazer com que essa 
paralisação termine, e os alunos possam voltar para 
a sala de aula com o atendimento das reivindicações 
básicas dos professores.

Para terminar, Sr. Presidente, se me permite, 
quero só ler o final.

Aproveito a oportunidade para pedir, mais uma 
vez, que o Ministério da Educação reabra as nego-
ciações com a categoria que está em greve desde 
30 de agosto. Segundo dados do Comando Nacional 
de Greve, trinta e seis universidades já aderiram ao 
movimento.

Às vésperas de comemorarmos mais um Dia 
do Professor e da Criança, entendo que temos muito 
pouco a festejar, porém, quero deixar minha homena-
gem a todos os professores com a poesia do mestre 
Luciano, que enxerga além da própria luz, vê o mundo 
com o olhar da sensibilidade.

Diz o mestre Luciano na sua poesia:

Mestre de Vida
Mestre de vida
Ensinando
Aprendendo
De frente para as mulheres
De frente para os homens
De frente para a vida
Enfrentando o mundo
Lendo no olhar
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A sede de luz
A vontade de seguir
Ir em frente
Enfrentar os sonhos
Vivê-los
Descobri-los
Descobrindo homens
Descobrindo mulheres.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, os bancos brasileiros tiveram lucros extra-
ordinários. Não restam dúvidas que o setor financeiro 
foi altamente privilegiado com a atual política econô-
mica do país, basta observarmos os dados sobre os 
lucros obtidos pelos bancos:

Itaú R$2,47 bi 
Banco do Brasil R$1,9 bi 
Caixa R$937 milhões 
Unibanco R$854 milhões 
HSBC R$331 milhões 

Enquanto banqueiros atingem lucros records a 
categoria amarga com achatamento salarial e com a 
gradativa redução dos postos de trabalho, conseqü-
ência de uma tendência mundial de automação dos 
serviços bancários.

Hoje é o 6º dia de paralisação dos bancários. A 
greve iniciada dia 6 de outubro já mobilizou 100 mil 
profissionais e atingiu 23 estados em todo país.

Segundo dados do Sindicato dos Bancários, só 
em São Paulo estão fechadas 271 agências bancá-
rias.

A categoria reivindica, entre outras coisas, rea-
juste de 11,77%, participação nos lucros, garantia de 
emprego e 14º salário.

Srªs e Srs. Senadores, desejamos que a parali-
sação não se estenda por muitos dias uma vez que a 
população é a maior prejudicada.

Sei que as negociações continuam abertas e es-
peramos ansiosos por um entendimento que atenda 
as expectativas da categoria.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, preocupa-me sobremaneira o futuro das 
crianças de nosso país. Que educação terão essas 
crianças? Que formação profissional poderão construir 
para o seu futuro? Como irão enfrentar um mercado 
de trabalho cada vez mais competitivo?

Acredito que um país que investe em educação é 
um país que investe no potencial do de suas crianças e 
de seus jovens. Não devemos apenas conceber a edu-
cação como direito fundamental de todas as pessoas, 
mas como uma estratégia essencial para a superação 
do subdesenvolvimento de seu povo.

É de conhecimento de todos que tenho alguns 
projetos na área educacional e, de forma obstinada, 
venho trazendo a esta tribuna minhas preocupações 
com a educação brasileira, que caminha a passos 
bastante lentos.

A qualidade do ensino padece por falta de inves-
timentos, principalmente no ensino médio e superior, 
visto que o Fundo de Manutenção e de Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério – FUNDEF centralizou suas atenções à 
educação básica.

Os nossos gastos públicos com educação são 
ínfimos, eles representam 4,1% do PIB, enquanto 
que em outros países em desenvolvimento o índice é 
superior ao brasileiro. O México, por exemplo, investe 
5,1% do seu PIB e a Argentina 4,8%.

A escola pública brasileira passa por dificuldades 
inúmeras como:

as desigualdades e diversidades re-
gionais;

a falta de investimento na capacitação 
profissional frente às inovações científicas e 
tecnológicas;

o baixo nível de alunos que apresentam as 
competências para as séries que freqüentam;

a desnutrição infantil, visto que muitos 
alunos freqüentam a escola em busca da úni-
ca refeição do dia;

a falta de estímulo dos profissionais da 
educação que amargam com baixos salários 
e desvalorização da profissão.

Alem do que, nas metrópoles brasileiras, educa-
dores e demais profissionais que atuam na adminis-
tração escolar, estão perplexos com a violência que 
atinge os jovens brasileiros e, muitas vezes, invade as 
salas de aula. 

A miséria, o desemprego, as desigualdades so-
ciais, a falta de oportunidades para os jovens e a pre-
sença insuficiente do Estado fazem aumentar dia a dia 
as manifestações de violência no país.

As crianças e adolescentes da rede pública não 
conseguem construir textos, nem interpretá-los e, até 
mesmo, são incapazes de realizar cálculos básicos 
de soma e subtração. É preciso repensar a educação 
brasileira.
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Segundo dados divulgados pela revista Desa-
fios do Desenvolvimento, nº 14 de setembro de 2005, 
“todos os anos o Brasil gera 70 mil jovens de 15 anos 
incapazes de ler ou escrever um simples recado.”

E quando falo isso, lembro do meu tempo de es-
cola. Tempo em que os alunos da rede pública eram os 
melhores. Somente freqüentavam escolas particulares 
aqueles que reprovavam e que os pais se obrigavam 
a desembolsar recursos financeiros para mantê-los 
na escola.

Com a atual realidade educacional brasileira so-
frem os jovens, sofrem os professores, sofrem os pais 
com a falta de expectativa de mudanças!

Às vezes a nostalgia me faz viajar no pensamento 
e recordar dos tempos de escola, da alegria de encon-
trar com os colegas, das lições apreendidas a cada dia, 
da vontade de querer crescer, da profunda admiração 
pelo conhecimento transmitido pelos ilustres professo-
res, que embora desconhecidos de muitos, são sempre 
lembrados como grandes mestres. 

Acredito que o Fundo de Manutenção de Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, já aprovado na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
– CCJC da Câmara dos Deputados, venha promover 
maiores investimentos na educação e permitir que o 
Brasil cumpra as metas do milênio estabelecidas pela 
Organização das Nações Unidas – ONU.

Senhor Presidente, existem inúmeros projetos 
tramitando na Câmara dos Deputados e aqui no Se-
nado Federal que versam sobre o tema e que, se 
aprovados, contribuirão em muito para mudarmos este 
lastimável quadro.

Eu mesmo tenho alguns projetos tramitando nes-
sa área:

PLC Nº 298/2003 – Dispõe sobre a as-
sistência gratuita aos filhos e dependentes dos 
trabalhadores urbanos e rurais desde o nas-
cimento até seis anos de idade, em creches 
e pré-escolas;

PLS Nº 453/2003 – Dispõe sobre o aces-
so aos cursos de graduação no ensino supe-
rior público, oportunizando maior acesso aos 
alunos oriundos de escolas públicas;

PLS Nº 274/2003 – Institui o Fundo de 
Desenvolvimento do Ensino profissional e Qua-
lificação do Trabalhador – Fundep, e dá outras 
providências;

PLS Nº 93/2003 – Dispõe sobre o traba-
lho do menor aprendiz;

PLS N° 63/2003 – Altera a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional para 

disciplinar a criação da Comissão Nacional de 
Avaliação de Material Didático.

PLS Nº 1/2004 – Trata do percentual 
de vagas semi-gratuítas em cursos de gra-
duação de instituições privadas de educação 
superior.

A escola deve ser entendida como o mais im-
portante meio de promoção de relevantes mudanças 
estruturais na sociedade. É seu novo papel ir além da 
socialização do conhecimento. A escola atual assumiu 
a vocação da família na formação plena do indivíduo 
no mais amplo entendimento moral e social, responsa-
bilizando-se pela formação das novas gerações.

A educação não pede socorro porque não tem 
mais fôlego para gritar!

A questão é complexa e deve ser repensada do 
ponto de vista nacional, de forma que venha a ser, em 
todo canto deste país, uma educação de qualidade 
e para todos. A educação brasileira está adoecendo 
ano a ano e requer cuidados especiais, necessita de 
recurso humanos e financeiros, mas, acima de tudo, 
ela suplica por interesse político!

Aproveito a oportunidade para pedir, mais uma 
vez que o Ministério da Educação reabra as negocia-
ções com a categoria que está em greve desde 30 de 
agosto. Segundo dados do Comando Nacional de Greve 
36 Universidades já aderiram ao movimento.

Às vésperas de comemorarmos mais um Dia 
do Professor entendo que temos muito pouco a fes-
tejar, porém quero deixar minha homenagem a todos 
os professores com a poesia do mestre Luciano, que 
enxerga além da própria luz, vê o mundo com o olhar 
da sensibilidade.

MESTRE DE VIDA
Mestre de vida
Ensinando
Aprendendo
De frente para as mulheres
De frente para os homens
De frente para vida
Enfrentando o mundo
Lendo no olhar
A sede de luz
A vontade de seguir
Ir em frente
Enfrentar os sonhos
Vivê-los
Descobri-los
Descobrindo homens
Descobrindo mulheres.

Era o que eu tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em 1716, D. Pedro de Almeida e Portugal, 
conhecido como o “Conde de Assumar” foi escolhido 
o novo governador da província de São Paulo e Mi-
nas de Ouro. Ele tinha a árdua tarefa de apaziguar os 
conflitos na região mineira.

Veio direto de Portugal e durante a sua viagem, 
chega na vila de Guaratinguetá, onde é recebido com 
grande festa. Passou na cidade 13 dias, sob os aten-
ciosos cuidados do governador da Vila, o Capitão-mor 
Domingos Antunes Fialho.

Para alimentar a grande comitiva do Conde de 
Assumar, o Senado da Câmara mandou que alguns 
pescadores fossem conseguir peixes, já que a cidade 
estava rodeada pelo Rio Paraíba do Sul.

Entre muitos, foram os pescadores Domingos 
Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso com suas 
canoas. Lançaram as suas redes no Porto de José 
Corrêa Leite, sem tirar peixe algum.

Continuaram até o Porto de Itaguassu, muito 
distante, e João Alves, lançando sua rede neste por-
to tirou o corpo da Senhora, sem cabeça; lançando 
mais abaixo outra vez a rede, tirou a cabeça da mes-
ma Senhora. 

Os três pescadores limparam a imagem apanhada 
no rio e notaram que se tratava da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição, de cor escura. 

Guardaram a imagem em um pano e, continuan-
do a pescaria, que até aquele momento não lhes havia 
dado peixe algum, dali por diante, em poucos lanços, 
foi tão abundante que os três ficaram com medo de 
naufragarem pelo muito peixe que tinham nas canoas, 
e então retornaram para suas casas.

Só podia ser um milagre, em três lançadas de 
rede foram retirados um corpo, depois sua cabeça, e 
mais tarde uma incrível quantidade de peixes. Felipe 
Pedroso, profundamente católico disse: “Foi interces-
são da Virgem Maria, Mãe de Deus!” 

Levou, então, a pequena imagem para a sua pró-
pria casa e poucos dias depois começou a organizar 
orações, sobretudo a reza constante do terço. Novos 
milagres foram acontecendo e a piedade foi aumen-
tado incrivelmente. 

Alguns padres jesuítas testemunharam, já em 
1748, que “eram muitos os que aí se reuniam para 
pedir ajuda e proteção a Senhora que eles chamam, 
piedosamente, de a “Aparecida”.

Em 8 de setembro de 1904 foi realizada a solene 
coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e 
em 1908, o santuário foi elevado à dignidade de Ba-
sílica pelo Papa.

Em 1930, o Papa Pio XI, proclamou Nossa Se-
nhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em 1967, no 
aniversário de 250 anos de devoção, o Papa Paulo 
VI ofereceu a Rosa de Ouro ao Santuário Nacional 
inteiramente dedicado a Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida.

Em 1984, foi declarada oficialmente Basílica de 
Aparecida Santuário Nacional, pela CNBB (Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil).

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, hoje, 
Padroeira do Brasil, tem seu Santuário na cidade de 
Aparecida do Norte e reúne milhares de fiéis, de dife-
rentes lugares e etnias.

Ah, o nosso Brasil! Tão diverso e tão rico. Rico 
em suas terras, em seu meio ambiente, em sua cultu-
ra, e em sua gente.

Rico mas tão carente de melhores condições de 
vida para seus cidadãos e cidadãs. Tão carente de um 
sistema de saúde melhor, tão carente de moradia, de 
melhores salários que comportem o que determina 
sua Constituição Federal.

Rico mas possui uma péssima distribuição de 
renda. Nós somos um dos Países com maiores índi-
ces de concentração de renda, fator preponderante 
nas mazelas sociais. De acordo com relatório da ONU 
divulgado no mês passado, o Brasil tem a maior desi-
gualdade social da América Latina.

Nós que comemoramos hoje também o Dias das 
Crianças, temos registro de que na faixa dos 5 aos 15 
anos o Brasil ainda tem 2,7 milhões de crianças e ado-
lescentes explorados no trabalho infantil. Esse número 
representa 7,46% da população nessa faixa etária.

Nós que estamos diante de um quadro de en-
velhecimento populacional, pagamos aposentadorias 
ínfimas aos nossos idosos que contribuíram uma vida 
inteira para a Previdência.

Nós que estamos diante de grave crise que po-
deria ser alterada com a votação daquela que eu cha-
mei de mini Reforma Política, não chegamos a sua 
aprovação.

Nós que temos quase um terço da população vi-
vendo com até meio salário mínimo per capita, o quê 
em termos absolutos representa cerca de 49 milhões 
de pessoas, não decidimos de uma vez pagar um sa-
lário mínimo melhor para nossa gente.

Nós que temos registros da exclusão do direito à 
educação que os pobres, negros e indígenas sofrem, 
e vemos resistência quanto a Projetos que poderiam 
modificar este quadro.

Nós que sabemos os preconceitos aos quais di-
versos segmentos da nossa sociedade estão expostos, 
ainda temos resistência em pensar na igualdade e no 
respeito às diferenças.
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Mas ela, Srªs e Srs. Parlamentares, ela é a Pa-
droeira do Brasil e é uma santa de cor negra. Ela zela 
por todos nós e quer, quem sabe, nos mostrar a im-
portância de respeitarmos as diferenças. 

Na imagem da santa encontramos o português 
(a imagem é uma réplica da Padroeira de Portugal e 
do Brasil, Nossa Senhora da Conceição, que desde 
1646 fazia parte da devoção de D. João IV e de todas 
as suas colônias); 

o brasileiro (a imagem foi feita, segundo estudos, 
com “terracota”, barro paulista característico da região 
onde foi encontrada); 

o índio (a imagem foi encontrada no rio indígena 
“Para`iwa”, passo entre Minas, Rio e São Paulo, hoje, 
Rio Paraíba do Sul); 

e o negro (a imagem possui uma cor castanho 
escuro, tendendo ao negro). 

O que será que esta imagem quer nos mostrar? 
Talvez ela queira que reflitamos sobre as diferenças 
e a possibilidade de convivência fraterna e respeito-
sa entre essas diferenças e naquilo que elas podem 
construir. 

Brasil, você que resiste a todas as mazelas gra-
ças a sua boa gente, a muita fé e esperança, eu peço 
que a Padroeira do Brasil nos ajude mesmo. 

Que ela ilumine o povo brasileiro na determina-
ção de lutar por seus direitos, 

que ela nos ilumine para que cumpramos as pro-
messas de lutar por melhores condições de vida para 
todos e todas, e aprovemos projetos que só aguardam 
para fazer o bem para nossa gente 

que ela ilumine os governantes para que tomem 
as medidas necessárias para dar ao povo a tão me-
recida justiça social

que ela nos abençoe a todos e especialmente 
as nossas crianças, cercando-as de todo amor que 
merecem.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

 Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Siqueira Campos, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A solicitação de V. Exª, nobre Senador 
Paulo Paim, será atendida na forma do disposto no 
Regimento Interno desta Casa.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Se-
nador Alvaro Dias, do PSDB do Estado do Paraná.

S. Exª dispõe de dez minutos prorrogáveis por 
mais dez.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Pela ordem, tem V. Exª a palavra, 
Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, é apenas para solicitar a minha ins-
crição pela Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrito. Em seguida, V. Exª 
fará uso da palavra.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO 
DIA 11 DE OUTUBRO DE 2005, QUE, RE-
TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento In-
terno.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Concedo a palavra, pela ordem, ao no-
bre Líder Aloizio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a palavra como 
Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A Mesa esclarece que, também como 
Líder titular, havia solicitado a palavra o nobre Senador 
Osmar Dias, que, posteriormente, por um entendimento 
com o Senador José Jorge, fez a permuta com este.

A bem do Regimento desta Casa, o Líder que 
solicita tem sempre, de imediato, a palavra. Portanto, 
cabe ao Senador Aloizio Mercadante a precedência 
para o uso imediato da palavra, a não ser que haja 
entre os Srs. Senadores um entendimento.

Darei a palavra, pela ordem, aos dois oradores 
que estão solicitando, apenas ouvindo o Senador Aloi-
zio Mercadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, evidentemente, aguardarei o pronun-
ciamento do Senador José Jorge. Tenho um compro-
misso inadiável também, mas, de qualquer forma, eu 
aguardo.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Pela ordem, concedo a palavra ao Sena-
dor Rodolpho Tourinho e ao Senador Flexa Ribeiro.
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O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscrição pela 
Liderança da Minoria, após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Fica V. Exª para após a Ordem do Dia 
devidamente inscrito.

Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.) 

– Sr. Presidente, solicito a minha inscrição pela Lide-
rança do PSDB agora, na Hora do Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – A delegação encontra-se sobre a mesa. 
Em sendo caso de delegação, a Mesa fará, de acordo 
com o Regimento Interno, a alternância entre os ora-
dores regularmente inscritos, os Líderes e V. Exª.

Senador José Jorge, V. Exª. tem a palavra por 
12 minutos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o jornal O Estado de S. Paulo de hoje trouxe 
uma matéria denominada “Governo emperrado”, que 
demonstra como o Poder Executivo é incompetente 
na administração da coisa pública.

Segundo levantamento do jornal, faltando cerca 
de dois meses para encerramento do ano, o Governo 
não conseguiu executar a grande maioria dos Projetos 
Pilotos de Investimentos – PPI, pois apenas 10,7% das 
verbas orçadas foram efetivamente utilizadas.

Os chamados Projetos Pilotos do Fundo Monetá-
rio Internacional, do FMI, não têm contingenciamento, 
portanto, são projetos para os quais os executores têm 
a disponibilidade completa das verbas, não havendo 
razão para que não fossem executados. Mesmo assim, 
já no décimo mês do ano – e todos sabemos, Senador 
Gilberto Mestrinho, que o ano tem doze meses –, até 
agora só se executou 10% do programa.

Dos 2,95 bilhões previstos para 2005, apenas 
315 milhões encontraram destino. Os demais estão 
presos na burocracia da máquina federal. Dos 95 pro-
gramas e obras incluídos no PPI, 44 não executaram 
sequer 10% do previsto e 33 ainda estão sem qualquer 
movimentação. E vejam que já estamos na metade do 
mês de outubro!

Acertados com o Fundo Monetário Internacio-
nal, esses projetos eram uma antiga reivindicação do 
Brasil e de outros países, em que projetos de grande 
importância econômica e social e de rápido retorno 
financeiro não impactassem o cálculo do resultado 
primário do País.

Para o jornal: “o fracasso é o sinal mais visível 
de uma notável incapacidade gerencial. O governo 
empaca na realização de programas e obras mesmo 
quando não há restrições fiscais e as despesas po-

dem render, além de retorno econômico e financeiro, 
os aplausos do FMI”.

Enquanto a carga tributária aumenta, ao ponto de 
sufocar os empreendedores nacionais, os Programas 
de Modernização da Administração Fazendária e o Pro-
grama de Modernização da Administração das Receitas 
Previdenciárias, previstos no PPI, estão paralisados. 
Para o primeiro, foram empenhados apenas 28,1% das 
verbas e para o segundo nada foi empenhado.

Obras de recuperação de rodovias em vários 
Estados, inclusive em Pernambuco, estão sem qual-
quer empenho de verbas, apesar de constarem do 
PPI e terem outras fontes de recurso, como é o caso 
da Cide.

Ainda segundo o Estadão, “não só as obras e pro-
gramas do PPI estão atrasados. Outros investimentos 
estão empacados por notória incapacidade em todas 
as fases da administração, desde o planejamento mais 
amplo até o controle final da execução das obras e pro-
gramas. O aparelhamento partidário da administração 
federal contribui para deteriorar os padrões”.

Outro exemplo eloqüente desta incompetência 
administrativa é o aparecimento de um novo surto de 
aftosa no rebanho bovino de Mato Grosso do Sul, por 
omissão irresponsável do Poder Executivo. Esse foi 
mais um exemplo de uma catástrofe anunciada. E não 
foi por falta de aviso, que, para surpresa de todos, veio 
do próprio Governo.

O Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, já 
vinha denunciando o contingenciamento dos recursos 
para defesa sanitária. Dos R$137 milhões previstos, 
o Ministério da Fazenda reduziu para apenas R$ 37 
milhões, uma redução de 73%.

Com mais esta “barbeiragem administrativa” do 
Governo Lula, o Brasil corre o risco de perder compe-
titividade e mercado no mundo. Segundo o jornal O 
Globo, “a economia de alguns milhões de reais para 
controle do déficit público pode significar o fim de muitos 
milhões de dólares que entrariam no País com receita 
das exportações, cujo valor previsto para este ano é de 
US$ 3,1 bilhões. Para o próximo ano, as receitas vão 
depender das medidas retaliatórias adotadas pelos 150 
países importadores de carne bovina brasileira”.

Notícias publicadas já hoje na Internet dão conta 
de que a Rússia e o Chile suspenderam a importação 
de carne brasileira, e corremos o risco de ver com-
prometidos outros mercados de carne, tão duramente 
conquistados em décadas de trabalho sério dos pro-
dutores nacionais.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me 
um aparte, Senador José Jorge?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não. 
Concedo o aparte a V. Exª.
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O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador José 
Jorge, é importante que V. Exª esteja levantando esta 
questão, que os jornais televisivos e escritos publicaram 
hoje, do prejuízo que a Nação brasileira pode sofrer 
pela não-liberação em tempo hábil de R$ 3 milhões. O 
Ministro, por diversas vezes, fez apelos ao Ministro da 
Fazenda para que liberasse esses recursos, a fim de 
que a Defesa Animal pudesse implementar ações de 
vacinação. Agora, estamos sendo pegos de surpresa 
por esse foco de febre aftosa no Mato Grosso do Sul. 
Como foi dito hoje pelo ex-Ministro Pratini de Morais, 
nos últimos 12 meses, de setembro a outubro deste 
ano, o setor da indústria da carne já exportou US$3 
bilhões, ultrapassando em muito o valor exportado no 
ano passado. Então, em função de R$3 milhões, a 
Nação brasileira corre o risco, como bem disse V. Exª, 
de sofrer suspensão de mercados já conquistados, 
tornando-se o maior exportador de carne do mundo. 
É preciso que o Governo Lula, que o Ministro da Fa-
zenda seja sensível às liberações dos recursos em 
tempo hábil.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – E são recur-
sos previstos no Orçamento.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Recurso pre-
visto no Orçamento. Que o contingenciamento não atinja 
áreas sensíveis como essa, cuja liberação de recursos, 
em função do tempo, não pode ser postergada. Na 
nossa região, Senador José Jorge, a Amazônia, não 
adianta o Governo Federal liberar recursos a partir de 
agora, outubro e novembro, porque vamos entrar na 
estação de inverno. Teremos cinco ou seis meses de 
chuva intensa. Então, qualquer recurso liberado agora 
não será aplicado na Região Amazônica. Há que se ter 
essa sensibilidade não só para com as regiões que têm 
condições climáticas diferenciadas, como também para 
setores como o agronegócio e para a questão da defesa 
animal, em que a não liberação em tempo hábil pode 
acarretar à Nação brasileira prejuízos irrecuperáveis. 
Deus queira que isso não aconteça nesse episódio do 
foco de febre aftosa em Mato Grosso do Sul. Parabéns 
pelo pronunciamento, Senador José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obri-
gado.

Recentemente, o Presidente Lula declarou publi-
camente que é um homem de fé e que “urucubaca não 
vai pegar em cima nós”. Quando o Presidente Lula era 
da Oposição, também trabalhava como oposicionista. 
Não sei se era urucubaca o que ele fazia ao Governo 
quando era oposicionista. Nós não o fazemos. Que-
remos que o Governo se saia bem e ficamos tristes 
quando acontecem coisas como essa, que prejudica 
todo o País.

Esses fatos que destaco neste pronunciamento 
demonstram que os erros do Governo não são fruto da 
torcida dos que se opõem ao Governo, mas é conse-
qüência da incompetência governamental mesmo.

Achei muito oportuna a charge do jornalista Chico 
Caruso, publicada hoje no jornal O Globo. Está aqui 
a charge, onde o Presidente Lula aparece como um 
navegador, tipo Pedro Álvares Cabral, e está escrito o 
seguinte: “MOMENTO POÉTICO: DA SILVA EM PES-
SOA. – Navegar é preciso, governar não é preciso...”

Espero, sinceramente, que passe logo essa tor-
menta de incompetência administrativa que é o governo 
do Presidente Lula, pois governar tem que ser preciso 
para salvação de nossa Nação.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Agradeço aos dois Líderes, Senador Osmar Dias 

e Senador Aloizio Mercadante, por terem me cedido 
a ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Conforme o entendimento que 
foi feito entre os Líderes, vou conceder a palavra ao 
Senador Aloizio Mercadante e, em seguida, a V. Exª, 
Senador Osmar Dias, pela Liderança do PDT. Depois, 
falará como orador regularmente inscrito o Senador 
Tião Viana, e o Senador Flexa Ribeiro, pelo critério 
da alternância.

V. Exª tem a palavra, nobre Líder Aloizio Mer-
cadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, de fato, demonstrou 
uma eficiência espetacular na pecuária de corte e 
hoje é o maior exportador de carnes do mundo, tem 
o maior rebanho comercializável e, mais importante 
que isso, vem tendo ganho de produtividade muito 
expressivo nesse setor, produto da melhoria genética 
e de todo o esforço de pesquisa, onde várias institui-
ções  a Embrapa, a USP e outras instituições  têm 
contribuído de forma decisiva para esse desempenho. 
Isso se estende também à produção de suínos, em 
que aumentamos em mais de 250% nossa produção 
e nossa exportação nesta última década, e também 
na avicultura. Quer dizer, nos três segmentos, hoje o 
Brasil disputa as primeiras colocações do mercado 
mundial. E um dos êxitos dessa política é exatamente 
o controle sanitário.

Hoje, o controle da vacinação, especialmente da 
aftosa, está cada vez mais rígido. Os produtores são 
obrigados a apresentar o atestado de vacinação, a 
comercialização do gado exige essa atenção, e as Se-
cretarias de Estado de vários Governos estaduais têm 
contribuído muito na fiscalização e no empenho para 
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essa política, que melhora o valor agregado, melhora a 
qualidade da carne e abre mercados para o País.

Portanto, é inaceitável o que ocorreu nesse Mu-
nicípio, numa pequena propriedade no Mato Grosso 
do Sul. E o mais grave: como está na fronteira com o 
Paraguai, é muito provável que esse gado não seja de 
origem do Brasil. Isso claramente é proprietário que 
fica fazendo negócios em que não conseguimos iden-
tificar verdadeiramente a origem. E prejudica a Nação 
inteira, prejudica sobretudo o Estado de Mato Grosso 
do Sul, onde a carne é um dos produtos mais impor-
tantes. Isso trará seqüelas seguramente por alguns 
meses, pelo menos.

Por isso, Senador Osmar Dias  que é da área e 
conhece profundamente a agricultura , Senador Flexa 
Ribeiro, Senadores que nos acompanham neste mo-
mento, Gilberto Mestrinho, Augusto Botelho, Tião Viana, 
Mão Santa, Senadora Iris de Araújo e Senadora Heloísa 
Helena, minha sugestão é que façamos um projeto de 
lei estabelecendo inclusive medidas penais quando as 
regras de disciplina sanitária não forem respeitadas. 
Ninguém tem o direito de prejudicar uma nação pela 
irresponsabilidade do proprietário.

A segunda questão que temos de retomar é a da 
rastreabilidade. Tenho certeza de que as barreiras sa-
nitárias já estão sendo feitas, as medidas estão sendo 
tomadas, os recursos vão ser alocados, mas a aftosa 
gera um problema de pendência no mercado interna-
cional, e aí há todo o esforço da diplomacia comercial 
brasileira para reverter isso.

Precisamos criar medidas penais para os proprie-
tários que claramente desrespeitam a lei e precisamos 
retomar a discussão da rastreabilidade, porque, se nós 
tivermos o gado rastreado, isso vai melhorar muito o 
controle. E a União Européia está exigindo isso, inclu-
sive, para a compra de gado. É algo simples, pois, se o 
proprietário vacina o gado, ele tem como brincá-lo. Isso 
se faz imediatamente, e não há por que não fazer.

Então, estamos propondo – o Senador Leomar 
Quintanilha inclusive esteve à frente dessa demanda 
– uma negociação de todos os frigoríficos com a Receita 
Federal até 31 de outubro, para discutir o PIS/Cofins. 
Nessa cadeia da carne, nessa negociação do PIS/Co-
fins  o Senador Leomar está acompanhando atenta-
mente esse assunto –, estão envolvidos especialmente 
os 1,3 mil frigoríficos de menor porte no País, não ape-
nas os seis grandes, e acho que temos que retomar o 
problema do controle sanitário no combate à aftosa e 

o problema da rastreabilidade. Assim, daríamos mais 
um salto na qualidade da pecuária brasileira.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite-me 
um aparte, Senador Mercadante?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)  
Ouço o Senador Flexa Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Eu quero pa-
rabenizar V. Exª pela forma como está-se pronuncian-
do a respeito do problema por que a Nação brasileira 
passa novamente. Ano passado, Senador Mercadante, 
no meu Estado do Pará, que detém hoje o quarto ou 
quinto rebanho brasileiro, algo em torno de 20 milhões 
de cabeças de gado, nós tivemos também um surto 
de febre aftosa, se não me engano, no Município de 
Monte Alegre, na região oeste do Estado. Em função 
disso, a Rússia imediatamente suspendeu as com-
pras da carne brasileira. E esse surto da febre aftosa 
lá foi também por falta de recursos liberados naquela 
altura, em 2004. Então, repete-se em 2005 o mesmo 
problema, agora em Mato Grosso do Sul. V. Exª se 
coloca de uma forma sensata. Há certos recursos, 
como eu disse há pouco no aparte ao nobre Senador 
José Jorge, que não há como serem contingenciados, 
porque podem trazer problemas desse tipo. A defesa 
animal precisa ter os recursos não somente para a va-
cinação, mas precisa também de recursos humanos. 
Eu quero parabenizá-lo pela sensatez com que V. Exª 
coloca a gravidade do problema por que passa o País. 
E Deus queira que ultrapassemos o problema, como o 
fizemos no ano passado. O Pará, desde 2004, já era 
para estar na Zona 1, do Sul e Sudeste, livre de aftosa, 
por vacinação. Lamentavelmente, em função do surto 
em Monte Alegre, não conseguimos a liberação pela 
Comunidade Européia. Estamos pretendendo conse-
gui-la este ano para abrir o mercado, porque a cadeia 
produtiva do nosso Estado hoje detém 17 frigoríficos 
em plena condição de exportar para os mercados eu-
roamericanos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Senador Leomar Quintanilha, Senador Flexa Ribeiro, 
Senador Osmar Quintanilha, deveríamos nos empe-
nhar nessa negociação da cadeia produtiva da carne 
e buscarmos tomar novas medidas, inclusive penais, 
de responsabilizar o proprietário, porque a vacinação 
é obrigatória. Ele não poderia ter deixado de vacinar 
o gado. Se nós fizermos isso, se houver a rastreabili-
dade, se incentivarmos a redução do Funrural e orga-
nizarmos melhor o setor, daremos mais um salto de 
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qualidade na pecuária e vamos aprender com essa 
experiência.

Eu somente gostaria de concluir a minha breve 
intervenção tocando em dois outros assuntos que são 
imediatos e relevantes.

O Sr. Leomar Quintanilha (PcdoB – TO) – Se-
nador Mercadante, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Pois não, Senador Leomar Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PcdoB – TO) – Eu 
gostaria de participar, com a anuência de V. Exª, des-
sa discussão com relação à febre aftosa. Apesar de 
o Brasil ter dimensão continental, um surto, às vezes 
até de pequena relevância, que acontece numa das 
regiões do País e que não teria nenhuma repercussão 
interna em outras áreas, causa grande prejuízo, porque 
lá fora quem negocia com o Brasil não quer saber se 
foi no Mato Grosso, se foi no Pará, se foi no Tocantins, 
apenas fala: “Houve surto de febre aftosa no Brasil”. 
Efetivamente, isso traz um prejuízo grande, e V. Exª tem 
razão: precisamos rever essa questão porque o dever 
de casa tanto os Estados como os proprietários rurais 
têm que cumprir. Então, é preciso rever esta questão 
da legislação para impor sanções a quem frauda a lei, 
a quem não está fazendo a vacinação adequada.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Fico muito satisfeito com a intervenção e tenho certe-
za de que o Senado Federal vai contribuir. Poderemos 
fazer uma audiência pública na Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária e abrir a discussão no sentido de 
avançar no controle sanitário da aftosa e também em 
relação à rastreabilidade. Assim, haveria uma melhora 
significativa em todo o problema da produção, exporta-
ção, comercialização e da qualidade da carne brasileira, 
evitando-se novas dificuldades como esta.

Eu queria terminar, dizendo que a Câmara dos 
Deputados está para votar a Medida Provisória nº 252. 
O Senado Federal aprimorou bastante a legislação, 
que traz uma série de incentivos relevantes ao setor 
produtivo, desonera o investimento de forma expres-
siva, desonera produtos da cesta básica, desonera a 
construção civil, facilita quem compra e vende imóvel. 
Por exemplo, quem comprar a casa própria, durante 
180 dias não recolhe nenhum tipo de tributo; também 
quem vender seus imóveis terá uma reavaliação do valor 
desses imóveis para estimular a indústria da constru-
ção civil, que gera muito emprego qualificado. Enfim, 
é uma medida de amplo alcance e muito aguardada 

pelo setor privado, pelos investidores, pelas micro e 
pequenas empresas.

A Emenda nº 27, que foi alvo dessa polêmica, 
apenas estabelece que, de acordo com a Lei nº 10.259, 
que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais 
Civis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, quan-
do se trata de indenizações de pequena monta, o pa-
gamento é compulsório. O problema é que o volume 
dessa demanda tem chegado a mais de R$3 bilhões. 
O que estabelecemos aqui é a necessidade de dota-
ção orçamentária especifica para essa finalidade. É 
só o Congresso colocar os recursos no orçamento ou 
aprovar um crédito extraordinário quando for neces-
sário. Se isso não for feito, a demanda passa para o 
ano seguinte.

Portanto, é uma medida necessária. Toda des-
pesa tem que ter previsão orçamentária, senão o Go-
verno é obrigado a cortar despesas em outras áreas 
que foram planejadas, em que havia uma expectativa 
de dispêndio. Nós não podemos trabalhar mais o or-
çamento com essa desorganização.

Por isso, foi correta a decisão do Senado. Nós 
deveríamos ter debatido mais este assunto. Não foi 
feito o debate, mas é uma discussão elementar: toda 
despesa relevante do País tem que ter previsão orça-
mentária.

Nós não podemos tratar o orçamento mais como 
era no período da inflação alta, quando se acomodava 
com a inflação qualquer despesa. Tudo tem que ser 
previsto, sobretudo despesas que estão superando 
R$3 bilhões. Basta colocar os recursos no orçamen-
to, e eles serão pagos imediatamente, ou então nós 
aprovaremos um crédito extraordinário.

Portanto, o Congresso pode assumir essa res-
ponsabilidade; o Presidente da Comissão Mista de 
Orçamento está aqui. Mas, assumindo a responsa-
bilidade, não haverá qualquer atraso no pagamento 
meritório dessas ações de pequeno vulto, que são 
necessárias, precisam ser pagas com agilidade, não 
podem entrar na fila do precatório e não entrarão, terão 
sempre prioridade. Apenas a lei estabelece a necessi-
dade de previsão orçamentária, de disponibilidade de 
recursos específicos.

Era o que tínhamos a dizer.
Agradeço a tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 

PSDB – TO) – Dentro do que estabelece o Regimen-
to, usará da palavra o nobre Líder Flexa Ribeiro e, em 
seguida, o Líder Osmar Dias. Depois, anuncio as pala-
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vras do Senador Tião Viana, regularmente inscrito, e, 
logo em seguida, deste Presidente, Senador Eduardo 
Siqueira Campos.

V. Exª dispõe de até cinco minutos, Senador Fle-
xa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela Li-
derança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Eduardo Siqueira Campos, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, agradeço ao nobre 
Senador Osmar Dias a permuta para que eu pudesse 
usar da palavra antes.

Sr. Presidente, pela manhã, não tive oportunidade 
de me pronunciar na sessão especial que homenageou 
o Dia das Crianças e o Dia do Professor, e o faço ago-
ra. Como bem colocaram aqui os nobres Senadores 
Aloizio Mercadante e José Jorge, eu também labutei 
como professor desde os 18 anos, nos cursos, à época, 
ginasial e científico, nas escolas públicas e privadas do 
Estado do Pará, e depois como professor da Univer-
sidade Federal do Pará por quase vinte anos. Então, 
não posso deixar de fazer, neste instante, o registro 
de homenagem a esta classe tão mal entendida e tão 
mal prestigiada pelos governos no seu sacerdócio de 
preparar as futuras gerações para a nossa Nação.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em seu 
duplo objetivo de comemorar o “Dia da Criança” e o 
“Dia do Professor”, a sessão especial que o Senado 
da República realiza hoje encontra, paradoxalmente, 
um denominador comum. São duas as datas que co-
memoramos, o 12 e o 15 de outubro. Entre os dois – o 
dia destinado a celebrar a infância e o dia escolhido 
para homenagear os mestres –, há contudo um tema 
comum de transcendental importância: o futuro.

As crianças são a própria personificação do ama-
nhã, os herdeiros do mundo que virá, os continuado-
res da construção histórica que formos capazes de 
lhes transmitir. Os professores, por seu turno, na sua 
condição de agentes centrais do processo educativo, 
devem ser encarados como os verdadeiros artesãos 
que constroem o futuro, haja vista que a estrada que 
conduz ao futuro é a escola.

As duas datas, portanto, Srªs e Srs. Senadores, 
que tão proximamente se comemoram poderiam ser 
festejadas como os “Dias do Futuro”, 12 e 15 de ou-
tubro.

É momento, então, de lançarmos nossos olhos 
em direção ao futuro, de tentarmos avaliar o que ele 
nos reserva, de reafirmarmos nossa fé, mas, sobretudo, 
de renovarmos nosso compromisso com a construção 

de um amanhã melhor para as novas gerações, pela 
via, especialmente, do investimento na educação, o 
que passa, em primeiro lugar, pela valorização dos 
seus profissionais.

Indiscutivelmente, se desejamos que o Brasil 
venha a se converter, de fato, num país civilizado, 
nosso compromisso prioritário como sociedade há de 
ser com a garantia de condições de desenvolvimen-
to pessoal para os nossos jovens, de modo que eles 
possam se tornar verdadeiros cidadãos, na acepção 
completa do termo.

E como tem evoluído a situação da infância bra-
sileira ao longo dos últimos anos?

Em primeiro lugar, vale lembrar que, neste Dia 
da Criança, estamos comemorando também o 15º 
aniversário de um diploma legal que representou um 
verdadeiro marco no arcabouço jurídico brasileiro, da-
quele que é internacionalmente reconhecido como um 
dos mais avançados instrumentos legislativos acerca 
da questão da infância e da adolescência, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), cuja entrada em 
vigência ocorreu em 12 de outubro de 1990.

Ao adotar o princípio da proteção integral à in-
fância e ao tratar dos direitos de todas as pessoas 
menores de 18 anos, o que representa mais de um 
terço da população brasileira, não abordando apenas 
a infância em situação irregular, tal como fazia o antigo 
Código de Menores, o ECA representou um extraordi-
nário avanço no plano legal.

É forçoso reconhecer, contudo, a existência de 
uma enorme lacuna entre o que preconiza o Estatuto 
e a realidade dos mais de sessenta milhões de brasi-
leiros entre zero e 18 anos.

É fato que, nesses 15 anos de vigência do ECA, 
ocorreram importantes melhorias na situação da in-
fância. Essas mudanças, porém, ainda não foram su-
ficientes para assegurar de maneira efetiva os direitos 
fundamentais de todas as crianças e adolescentes 
do País.

Nos campos da saúde e da educação, apesar do 
declínio considerável da taxa de mortalidade infantil e 
da quase universalização do ensino fundamental, per-
sistem grandes iniqüidades regionais e raciais, além 
de lacunas de atendimento e déficits de qualidade 
significativos.

A taxa média de mortalidade infantil caiu de 47,5 
por mil nascidos vivos, em 1990, para 29,7 por mil, em 
2000. Mas a taxa da região Nordeste ainda era, naquele 
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ano, 64% superior à média nacional, e a das crianças 
negras, 47% superior à das crianças brancas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu pediria 
a V. Exª que desse como lido o meu pronunciamento, 
porque não haverá tempo suficiente para terminá-lo.

Quando os mestres tiverem recuperado o prestígio 
de que um dia já gozaram, saberemos estar no caminho 
certo para a construção de um grande Brasil.

No dia em que os pais de um recém-nascido 
o olharem com orgulho e disserem “se Deus quiser, 
quando crescer, será professor”, saberemos que nosso 
futuro como nação será bem melhor.

Sr. Presidente, quero aqui parabenizar todos os 
professores e professoras do meu querido Estado do 
Pará dizendo a eles que têm em minha pessoa o apoio 
total às suas reivindicações para a melhoria e para a 
dignidade da profissão de professor, para que eles te-
nham todas as condições de ter uma requalificação e 
um nível salarial adequado às responsabilidades que 
têm na formação da geração futura que irá adminis-
trar o nosso País.

E, para finalizar, Sr. Presidente, quero parabe-
nizar a Rede Globo pela série de reportagens apre-
sentadas no Jornal Nacional em que mostra nações 
que se elevaram ao patamar de Primeiro Mundo, ten-
do mostrado ontem a Irlanda, que chegou a ser país 
de Primeiro Mundo através da educação, priorizando 
o ensino, priorizando a educação. Esse é o caminho 
que a Nação brasileira tem que tomar.

Quero também parabenizar o Senador Presidente 
Renan Calheiros e os Senadores Aloizio Mercadante 
e José Jorge, autores do requerimento da sessão es-
pecial de hoje pela manhã, pelo Manifesto que todos 
os Senadores assinaram, dando total apoio e fazen-
do um chamamento à sociedade brasileira para que, 
através de uma ação de toda a sociedade, se tome 
como prioritário o caminho da educação para que che-
guemos a patamares avançados de dignidade para a 
formação da nossa sociedade e das nossas crianças, 
que homenagearemos no dia de amanhã. 

Era este o nosso pronunciamento, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, em seu dúplice objetivo, de comemorar o 
Dia da Criança e o Dia do Professor, a sessão espe-
cial que o Senado da República hoje realiza encontra, 
paradoxalmente, um denominador comum. São duas 
as datas que comemoramos, o 12 e o 15 de outubro. 

Entre os dois – o dia destinado a celebrar a infância 
e o dia escolhido para homenagear os mestres –, há, 
contudo, um tema comum de transcendental impor-
tância: o futuro.

As crianças são a própria personificação do ama-
nhã, os herdeiros do mundo que virá, os continuado-
res da construção histórica que formos capazes de 
lhes transmitir. Os professores, por seu turno, na sua 
condição de agentes centrais do processo educativo, 
devem ser encarados como os verdadeiros artesãos 
que constroem o futuro, haja vista que a estrada que 
conduz ao futuro é a escola.

As duas datas, portanto, Srªs e Srs. Senadores, 
que tão proximamente se comemoram, poderiam ser 
festejadas como os “Dias do Futuro”, 12 e 15 de ou-
tubro.

É momento, então, de lançarmos nossos olhos 
em direção ao futuro, de tentarmos avaliar o que ele 
nos reserva, de reafirmarmos nossa fé, mas, sobretudo, 
de renovarmos nosso compromisso com a construção 
de um amanhã melhor para as novas gerações, pela 
via, especialmente, do investimento na educação, o 
que passa, em primeiro lugar, pela valorização dos 
seus profissionais.

Indiscutivelmente, se desejamos que o Brasil 
venha a se converter, de fato, num país civilizado, 
nosso compromisso prioritário como sociedade há de 
ser com a garantia de condições de desenvolvimen-
to pessoal para os nossos jovens, de modo que eles 
possam se tornar verdadeiros cidadãos, na acepção 
completa do termo.

E como tem evoluído a situação da infância bra-
sileira ao longo dos últimos anos?

Em primeiro lugar, vale lembrar que, neste Dia da 
Criança, estaremos comemorando, também, o décimo 
quinto aniversário de um Diploma Legal que representou 
um verdadeiro marco no arcabouço jurídico brasileiro, 
daquele que é internacionalmente reconhecido como 
um dos mais avançados instrumentos legislativos acer-
ca da questão da infância e da adolescência, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), cuja entrada em 
vigência ocorreu em 12 de outubro de 1990.

Ao adotar o princípio da proteção integral à in-
fância e ao tratar dos direitos de todas as pessoas 
menores de dezoito anos – o que representa mais de 
um terço da população brasileira –, não abordando 
apenas a infância em situação irregular, tal como fazia 
o antigo Código de Menores, o ECA representou um 
extraordinário avanço no plano legal.

É forçoso reconhecer, contudo, a existência de 
uma enorme lacuna entre o que preconiza o Estatuto 
e a realidade dos mais de 60 milhões de brasileiros 
entre zero e dezoito anos. É fato que, nesses quin-
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ze anos de vigência do ECA, ocorreram importantes 
melhorias na situação da infância. Essas mudanças, 
porém, ainda não foram suficientes para assegurar de 
maneira efetiva os direitos fundamentais de todas as 
crianças e adolescentes do País.

Fatores determinantes para a violação cotidiana 
dos direitos de grande parte das crianças e adoles-
centes no Brasil são, sem dúvida alguma, a pobreza 
e a desigualdade. Segundo dados do IBGE, cerca de 
23% da população de zero a dezoito anos subsiste 
de maneira precária, vivendo em famílias cuja renda 
mensal per capita é inferior a um quarto de salário 
mínimo. Muitas dessas famílias não têm acesso a in-
fra-estrutura domiciliar mínima, como abastecimento 
de água e esgotamento sanitário.

Nos campos da saúde e da educação, apesar do 
declínio considerável da taxa de mortalidade infantil e 
da quase universalização do ensino fundamental, per-
sistem grandes iniqüidades regionais e raciais, além 
de lacunas de atendimento e déficits de qualidade 
significativos.

A taxa média de mortalidade infantil caiu de 47,5 
por mil nascidos vivos em 1990 para 29,7 por mil em 
2000, mas a taxa da região Nordeste ainda era, naquele 
ano, 64% superior à média nacional, e a das crianças 
negras, 47% superior à das crianças brancas. No que 
se refere à universalização do ensino, ainda que 97% 
das crianças de sete a catorze anos estejam atualmen-
te matriculadas na escola, as avaliações do Ministério 
da Educação mostram que mais da metade dos alu-
nos da quarta série apresentam níveis insuficientes de 
proficiência em matemática e leitura.

No campo do trabalho infantil, avanços importan-
tes foram obtidos ao longo dos dois mandatos do Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, com a sua redução 
em 47,5% entre os anos de 1995 e 2003. Não obstante, 
a realidade do trabalho continuava presente na vida de 
um contingente de 2,7 milhões de crianças de cinco a 
quinze anos de idade em 2003. Há casos realmente 
extremos de exploração e degradação das crianças, 
que são obrigadas a cumprir exaustivas jornadas de 
trabalho, mediante pagamento irrisório ou, até mesmo, 
sem receber remuneração alguma, sofrendo profundos 
danos à saúde e ao desenvolvimento físico e mental. 
Quando atingirem a idade adulta, se chegarem a essa 
etapa da vida, essas crianças serão mão-de-obra des-
qualificada, reproduzindo as condições do famigerado 
círculo vicioso de pobreza e exclusão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além dos 
avanços objetivamente constatados, por meio de dados 
estatísticos, é inegável, também, o avanço na cons-
cientização da sociedade a respeito dos direitos da 
criança. Hoje, parece já estar profundamente arraigada 

na opinião pública a noção de que lugar de criança é 
na escola, e não submetida ao trabalho nessa fase da 
vida que deve ser dedicada à sua formação.

Mas, como mencionamos há pouco, não basta 
que nossas crianças estejam todas na escola. É fun-
damental, também, que o processo de ensino-apren-
dizagem seja exitoso.

Para isso, é imprescindível, entre outras providên-
cias, melhorar a infra-estrutura de nossos estabeleci-
mentos de ensino, muitíssimos deles desprovidos de 
bibliotecas, laboratórios de informática e laboratórios 
de ciências. Mas o fundamental, em qualquer esforço 
voltado para a melhoria da qualidade do ensino, tem 
de ser, necessariamente, a valorização do professor, 
pois é o professor quem continua fazendo a escola 
de qualidade. A escola é, sobretudo, o professor e a 
professora.

É bom lembrar, no momento em que comemo-
ramos mais um Dia do Professor, que a Constituição 
Federal, no inciso V do seu artigo 206, garante, como 
princípio de ensino, aos profissionais da educação, 
planos de carreira para o magistério público, com piso 
salarial profissional. No entanto, até hoje, nós que temos 
responsabilidade com a condução dos destinos deste 
País não logramos determinar o valor do piso salarial 
profissional condigno para os professores.

Nesse contexto, um documento produzido pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (INEP/MEC) em 2003 revela que 
um professor que atua na educação infantil ganhava, 
naquele ano, em média, um salário de 423 reais. Do-
centes que lecionam em turmas de 1ª a 4ª série re-
cebiam 462 reais e os de 5ª a 8ª série, 600 reais. Já 
um professor que atua no nível médio ganhava, em 
média, 866 reais.

Esses padrões de remuneração são de todo in-
compatíveis com a nobre missão de educar. Como já 
afirmamos, trabalhar pela melhoria da educação im-
plica, em primeiro lugar, valorizar os educadores, ga-
rantindo-lhes remuneração condigna e oportunidades 
de formação continuada.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no início 
desta fala, mencionei que o Dia da Criança e o Dia do 
Professor poderiam ser conjuntamente celebrados 
como “Dias do Futuro”.

De fato, a garantia de uma educação de quali-
dade para as crianças e os jovens é o principal fator 
para que possamos antever um futuro mais promissor 
para nossa pátria. E prestigiar os educadores é a viga 
mestra para a construção de um sistema educacional 
de qualidade superlativa.

Quando os mestres tiverem recuperado o pres-
tígio de que um dia já gozaram, saberemos estar no 
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caminho certo para a construção de um grande Brasil. 
No dia em que os pais de um recém-nascido olharem-
no com orgulho e disserem “Se Deus quiser, quando 
crescer, será professor”, saberemos que nosso futuro 
como Nação será bem melhor.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-

pos. PSDB – TO) – V. Exª será atendido na forma do 
Regimento.

Esta Presidência anuncia as palavras do nobre 
Líder Osmar Dias, que fará uma comunicação de in-
teresse partidário.

Em seguida, V. Exª, Senador Tião Viana, falará 
como orador regularmente inscrito.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho de uma missão, pelo Senado, em 
Bilbao, onde participei da Conferência Ibero-Americana, 
representando o Senado Federal, ao lado do Senador 
Sérgio Guerra e do Senador Leonel Pavan.

Lá conseguimos propor e aprovar que o documen-
to final do congresso também incluísse uma exigência 
dos países pobres e em desenvolvimento para que os 
países ricos estabeleçam metas de redução dos sub-
sídios, do protecionismo que tanto prejudica...

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos. PSDB – TO) – Senador Osmar Dias, sinto-me no 
dever de interromper V. Exª para lhe dar a informação 
de que estamos diante de estudantes da Faculdade 
de Campo Mourão, no Estado do Paraná, que, certa-
mente, estão muito honrados de poderem presenciar 
o pronunciamento de V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu é que 
fico honrado com a presença dos estudantes e pro-
fessores de Campo Mourão. Agradeço pela gentileza, 
Sr. Presidente.

Conseguimos incluir, então, que os países lutem 
para que na OMC haja uma revisão dos métodos. Não 
adianta prometer reduzir subsídios na agricultura, no 
comércio internacional e não fazer nada que para isso 
aconteça. Rodadas de negociação são feitas, e nada 
acontece. Ou se estabelecem metas e partem os pa-
íses em desenvolvimento para atitudes mais agressi-
vas em relação a isso, inclusive no mercado, ou não 
vamos conseguir essa redução. 

Eu iria falar sobre isso, mas a gravidade do assun-
to me faz falar aqui, até sob o ponto de vista técnico, 
já que sou técnico em agricultura, sobre o problema 

da febre aftosa em Eldorado, Mato Grosso do Sul. É 
gravíssima essa ocorrência sob o ponto de vista eco-
nômico e sob o ponto de vista social.

Não é apenas a pecuária nacional que será preju-
dicada. Aqui se fala muito nos 180 milhões de cabeças 
de bovinos, nos 25 milhões de bovinos no Mato Grosso, 
10,5 milhões no Paraná, rebanhos importantes e que 
estão ajudando a construir, especialmente neste ano, 
um saldo na balança comercial brasileira. E graças a 
esse segmento mesmo é que a balança comercial bra-
sileira, no ano passado, obteve aquele saldo.

Agora, Sr. Presidente, foram inúmeras as vezes 
que alertei, desta tribuna, que o Governo deveria colo-
car dinheiro para estruturar a fiscalização, o Ministério 
da Agricultura, os órgãos técnicos para que houves-
se um acompanhamento a campo nas fronteiras para 
impedir que surgissem focos de febre aftosa, no caso 
do rebanho bovino, mas para que possamos também 
cuidar do rebanho avícola, do rebanho suíno. Até ci-
tei o caso do Uruguai, que ficou dois anos sem poder 
exportar e perdeu, na sua balança comercial, US$1,7 
bilhão. Fiz aqui, no mínimo, dez pronunciamentos aler-
tando o Governo.

Agora quero ser justo. Agora, está sendo acu-
sado o Governo pelo surgimento desse foco. Mas a 
pergunta que tem que ser respondida é a seguinte: 
se o Governo tivesse cumprido a sua parte – ele não 
cumpriu, errou; não cumpriu ao contingenciar recursos 
de um setor tão importante como é o do setor sanitá-
rio brasileiro, para fiscalizar, para impedir a entrada de 
produtos sem o devido acompanhamento, para orientar 
os produtores, acompanhar, obrigar os produtores a 
vacinar os rebanhos, enfim, os procedimentos técnicos 
normais –, se o Governo tivesse liberado esse dinheiro, 
nós teríamos evitado esse foco? Eu posso dizer, com 
a experiência de quem foi Secretário de Agricultura 
do Paraná por oito anos, que dificilmente teríamos, 
porque esse foco surgiu na fronteira do Mato Grosso 
do Sul com o Paraguai. Aí as pessoas até ficam pen-
sando: “Mas o Osmar não faz oposição ao Governo?” 
Eu faço oposição quando as coisas têm que ser ditas 
claramente e a verdade tem que ser dita. O Governo 
errou por não liberar o dinheiro para a sanidade, mas 
não pode ser responsabilizado diretamente pela ocor-
rência desse foco, porque ele ocorreu em Eldorado. 
Peguem o mapa e vão verificar que Eldorado está lo-
calizado na fronteira do Paraguai com o Mato Grosso 
do Sul e com o Paraná.
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O Paraguai, que agora fez uma medida demagó-
gica suspendendo o trânsito de animais do Brasil para 
o Paraguai, está, na verdade, trancando a porta para 
a volta do vírus, porque foi ele que mandou esse vírus 
para o Brasil, tenho certeza. Podem dizer que estou fa-
zendo uma acusação séria, pois estou mesmo, porque 
o cuidado com a sanidade no Paraguai não existe.

Se formos para o interior do Paraguai, iremos 
ver abate clandestino, abate em árvore. Aquilo é que 
faz com que haja a multiplicação de doenças, num 
ambiente que faz fronteira seca com o Brasil. É claro 
que a fronteira seca com o Brasil foi também a causa-
dora, no Rio Grande do Sul, da febre aftosa que veio 
da Argentina. 

Assim, pode-se pôr um exército de técnicos no 
campo, mas, se não cuidarmos de homogeneizar as 
políticas sanitárias no Mercosul, não vamos conseguir 
livrar o Brasil da febre aftosa. É preciso que haja um 
pacto entre os governos. É preciso que o Governo bra-
sileiro, que insiste em liderar o Mercosul junto com a 
Argentina, faça um pacto para que haja uma política 
sanitária homogênea, igual em todos os países. De 
nada adianta o Brasil fazer a sua parte...

O Paraná vacinou 99% do rebanho. Só 1% não 
foi vacinado. Mas corre o risco de aquele foco lá do 
Mato Grosso trazer o vírus para o Paraná, pela ponte 
de Guaíra, através das balsas do rio Paraná, porque 
o vírus tem uma capacidade de se locomover muito 
grande: na roda do caminhão, na roupa das pessoas. 
Isso é quase impossível de se impedir. Portanto, é pre-
ciso acabar com o vírus. Para se acabar com o vírus 
é preciso exigir.

No ano passado, aprovamos aqui dinheiro para 
comprar vacina para a Bolívia. Nem doando a vacina a 
Bolívia vacinou. Nós mandamos técnicos para a Bolí-
via, mas nem assim eles aceitaram vacinar o rebanho. 
Falta conscientização. 

Concordo com quase tudo que o Senador Aloizio 
Mercadante falou.É preciso fazer uma lei para obrigar 
o produtor a vacinar e punir o produtor quando ele 
não vacina. Mas aquele produtor cuja propriedade é 
alvo desse foco de febre aftosa, vacinou. E aí, ele será 
punido ou o laboratório que fabricou a vacina? Na lei, 
temos de admitir que o produtor que não vacinar seja 
punido, porque a vacinação será uma obrigação legal. 
Mas o que faremos com o laboratório que vendeu va-
cina que não surtiu efeito? Não será punido? Isso tem 
de estar na lei também.

Sou Relator de um projeto que se encontra na Co-
missão de Agricultura – é preciso votá-lo na Comissão 
e neste plenário – e que dispõe sobre a autorização 
para a fabricação de genéricos, a fim de torná-los mais 
baratos e de aumentar a concorrência. Se admitimos 
genéricos para a saúde humana, por que não podemos 
admiti-lo para a saúde animal? O lobby dos laborató-
rios, que não permite que, no Ministério da Agricultura, 
se mova uma palha para a introdução dos genéricos 
no Brasil, precisa acabar. Precisamos acabar com isso 
por meio da lei que está aqui para ser votada.

Meu tempo está acabando, mas o Senador Ramez 
Tebet, do Mato Grosso do Sul, me pede um aparte. Se o 
Presidente permitir, acolherei com muita satisfação.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Sr. Presiden-
te, agradeço a V. Exª, e mais ainda ao orador. Senador 
Osmar Dias, ontem ocupei a tribuna a fim de manifestar 
minha inquietação em relação a algumas dúvidas que 
assolam a todos nós. Agora, adentro sua fala porque 
V. Exª aborda um tema realmente importante. É preci-
so admitir os genéricos sim, e sabe por quê? Porque, 
além de os laboratórios não merecerem mais a con-
fiança de ninguém, os insumos estão muito elevados. 
Como diz muito bem V. Exª, por que genérico para o 
ser humano, para o corpo humano, e não para o reino 
animal? Tem que se admitir isto sim. A punição para 
o produtor rural já está no Código Penal, de maneira 
geral, porque existe uma consciência da classe produ-
tora, estou convencido disso. Atualmente, o produtor 
rural do Brasil vacina. E a vacinação nessa fazenda, 
estou informado, Senador Osmar Dias, foi assistida. 
Como é que pode?

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Então, como 
é que vai punir o produtor?

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Mas exis-
te o contrabando. Temos que evitar o contrabando. A 
responsabilidade está na fiscalização. V. Exª disse que 
não há recursos liberados para atender às coisas do 
campo. Não há dinheiro para a saúde animal. Basta 
consultar o Orçamento para ver quanto foi liberado. A 
resposta é zero. Há uma indignação da classe nesse 
sentido. V. Exª, a partir de Mato Grosso do Sul, que 
é onde existe o foco, defende os interesses do Brasil. 
Outra coisa V. Exª não tem feito aqui, e a defesa do 
agronegócio está se tornando uma especialidade de 
V. Exª. Muito obrigado.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, 
Senador Ramez Tebet. Agradeço a gentileza do Pre-
sidente, permitindo-me um minuto para encerrar.
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Senador Ramez Tebet, o produtor tem consciên-
cia de que será o maior prejudicado se não vacinar. Ele 
vacinou, inclusive com acompanhamento técnico. Não 
adianta criar uma lei para punir o produtor, porque ele 
sabe que precisa vacinar. Mencionei aqui o índice do 
Paraná: 99%. Talvez um ou outro produtor pequeno, 
que não teve condição de comprar a vacina, não tenha 
vacinado. Por essa razão é que entrei com a questão 
do genérico. Subiu demais o preço da vacina da febre 
aftosa, assim como subiram os preços de todos os 
insumos neste País, enquanto o commodity despen-
cou, inclusive a carne. A Rússia já decretou embargo 
à carne bovina. E nós exportamos US$1 bilhão de 
carne para a Rússia.

Portanto, Senador Ramez Tebet, a responsabili-
dade é de todos. E, neste momento, é preciso...

(Interrupção do som.)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Neste momen-
to, é preciso a união de todos para, com bom senso 
e maturidade, não fazer desse foco uma tempestade, 
não alarmar ainda mais o mercado internacional e não 
ser prejudicado o seu Estado, que depende muito da 
carne; o País inteiro depende da carne. Precisamos, 
neste momento, fazer a crítica ao Governo, que não 
libera recursos; cobrar isso e ajudá-lo a resolver esse 
impasse a fim de que o País não seja mais prejudi-
cado ainda.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. 
PSDB – TO) – Mais uma vez, agradecendo a presença 
dos estudantes do curso de Ciências Econômicas da 
Faculdade de Campo Mourão, esta Presidência anuncia 
as palavras do próximo orador inscrito, o nobre 1º Vice-
Presidente desta Casa, Senador Tião Viana, que dispõe 
de até dez minutos, prorrogáveis por mais dois.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro 
Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, Srªs 
e Srs. Senadores, trago à preocupação do Senado Fe-
deral o que julgo ser uma preocupação dos órgãos e 
das instituições sanitárias do País, um problema que 
repercute no mundo inteiro e que, sem dúvida alguma, 
ameaça nos afetar, que é o da Gripe Asiática, Senador 
Augusto Botelho.

Presenciamos, na última terça-feira, ou seja, há 
uma semana, uma manifestação do Presidente dos 
Estados Unidos, dizendo que adotaria, de prontidão, 
o recurso do isolamento, da quarentena, com a utili-
zação inclusive das Forças Armadas, se as pessoas 

contaminadas pela gripe adentrassem nos Estados 
Unidos.

Mais adiante, houve o anúncio de uma reunião 
que o Presidente dos Estados Unidos terá, na próxima 
sexta-feira, com os principais laboratórios produtores 
de vacina no mundo, entre eles a GlaxoSmithKline, a 
fim de decidir que recursos devem tomar de maneira 
imediata para a prevenção em relação à Gripe Asiáti-
ca. Existem hoje pelo menos doze países com mani-
festação da doença aviária e pelo menos cinco países 
com a doença atingindo humanos. Mais de cem casos 
registrados desde 1997, com pelo menos 60 mortes.

Dados de laboratórios de renome, como CDC e 
outros, apontam uma semelhança do vírus, do ponto 
de vista morfológico, com o vírus da Gripe Espanhola 
de 1918, que chegou a ceifar a vida de pelo menos 
50 milhões de pessoas no Planeta. Desde então, as 
pandemias do vírus influenza vêm se sucedendo em 
média a cada quarenta anos. Foram três no século 
passado: a Gripe Espanhola, em 1918, a mais severa 
delas, com cerca de 50 milhões de mortos; a Gripe 
Asiática, em 1955, com cerca de 5 milhões de mortes; 
e a gripe de Hong Kong – de Taiwan, melhor dizendo 
–, com cerca de um milhão de mortes, na segunda 
metade da década de 60.

E agora, todos os órgãos de vigilância epidemio-
lógica do mundo apontam para a necessária preocu-
pação e justa ação a favor de intervenção sanitária 
no sentido de prevenir e mesmo controlar a eventual 
presença de uma pandemia que surge. A Tailândia já 
foi vítima de casos humanos, assim como o Vietnã. 
Hong Kong mesmo, como sede de um povo inteiro, foi 
vítima dos primeiros casos, em 1997. Em 2003, a Chi-
na, de modo geral, com alguns casos, e não somente 
na região de Taiwan. A Indonésia também apresentou 
alguns casos e uma situação de risco para a popula-
ção mundial.

A expectativa é de que possamos reagir à altu-
ra. O Governo brasileiro tem o dever de apontar um 
comitê de especialistas que possa, dentro de uma as-
sociação do Ministério da Saúde com órgãos de vigi-
lância sanitária do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento e da Indústria e Comércio, proceder 
com ações de prevenção e controle dessa pandemia 
que se avizinha do Planeta.

As expectativas científicas dizem que estamos 
a um passo de uma franca pandemia mundial com o 
vírus influenza. A origem, sem dúvida alguma, vai se 
dar a partir da transmissão do vírus da chamada Gripe 
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Asiática, de frangos, um vírus que rompeu com seu 
ciclo epidemiológico natural. Antes, sabia-se que era 
um vírus de aves transmitido para suínos, e só então 
transmitido para humanos. Ele rompeu com essa bar-
reira natural, e hoje é transmitido de aves diretamente 
para humanos. A grande preocupação que abala os 
dirigentes de saúde pública do mundo inteiro é de que 
ele possa se transmitir de um humano para outro.

Portanto, deixa de ser uma questão de zoono-
se e passa a ser uma doença de transmissão entre 
humanos, o que pode causar danos gravíssimos à 
sociedade mundial, de ordem econômica. A atividade 
das empresas de aviação, as seguradoras e os órgãos 
exportadores de comércio, de maneira geral, podem 
ser as grandes vítimas, além das pessoas.

Não há medicamento definido. O índice de mor-
talidade alcança até 60% dos casos. Precisamos, sem 
dúvida alguma, de medidas seriíssimas com relação 
à matéria. A Organização Mundial de Saúde Animal, 
chamada OIE, coloca duas doenças na chamada “Lis-
ta A”, de atenção internacional. Uma delas é a Gripe 
Asiática. Temos o dever de prestar atenção nisso.

A Colômbia acaba de registrar, nos últimos dias, 
um processo de decisão em saúde pública animal de 
quarentena, para uma região onde 300 mil aves foram 
supostamente atingidas por uma gripe, que pode ou 
não ser a Gripe Asiática; o Ministro da Saúde afirma 
que é uma gripe animal, avícola, que não tem as mes-
mas características da Gripe Asiática. É comum tam-
bém que vírus semelhantes causem gripe nos frangos, 
mas que não sejam exatamente os vírus causadores 
desses acometimentos em humanos na Ásia. Mas as 
preocupações estão postas.

O Governo americano entende como dever fun-
damental de pronta ação a precaução, a decisão sobre 
quarentenas; entende que há um despreparo mundial 
para enfrentar uma epidemia. Espero, sinceramente, 
que nosso País esteja atento a isso, que a Secretaria 
de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde 
esteja de prontidão, estabeleça os estudos em curto 
prazo, ponha o assunto em seu devido lugar em ter-
mos de cautela, de responsabilidade sanitária, de não 
alarme, mas que não possam fugir da realidade.

Temos que ter medidas de prevenção e de con-
trole prontas, dentro de um cenário internacional da 
transmissão dessa doença. Os cientistas estão nos 
alertando reiteradamente; há vítimas humanas, crian-
ças, adultos, manipuladores de animais; ocorre a pro-
pagação do vírus entre as aves em várias regiões da 

Ásia; na Bélgica e na Holanda já há registros de casos 
– na Holanda, o chamado H7N7, e na Bélgica, o cha-
mado H9N2, em transmissão em humanos; e o H5, o 
grande transmissor da doença em humanos a partir 
do frango asiático contaminado, já se espalhando em 
pelo menos cinco países da Ásia.

Então, resta à responsabilidade sanitária uma 
ação de saúde pública preventiva. Nós temos aí a 
memória da saúde pública apontando. Cientistas de 
laboratório de renome internacional e universidades 
internacionais apontam para estudos genéticos, a fim 
que se reproduza aquele vírus e o faça interagir ge-
neticamente com o vírus de influenza humano normal, 
para que ele possa enfraquecer. Há estudos em ani-
mais estabelecendo isso.

A escassez de medicamentos ao alcance da 
sociedade mundial é enorme. Não temos nenhum 
medicamento seguro para proteção e controle dessa 
doença. Apenas um laboratório internacional aponta a 
possibilidade de um medicamento alcançar a proteção 
humana contra esse vírus, caso ele se manifeste na 
transmissão entre humanos. Assim, temos o dever da 
prontidão na chamada transmissão epidemiológica, de 
um alerta efetivo das autoridades da saúde pública.

Espero sinceramente que o Ministério da Saúde 
se manifeste em encontros. Entre 29 de outubro e 1º 
de novembro, haverá na Austrália o primeiro encontro 
com especialistas mundiais, no qual se discutirão as 
preocupações reais, os justos motivos de uma ação 
organizada e global para prevenção e controle da Gri-
pe Asiática ou a gripe do frango.

Espero que o Brasil envie representantes a esse 
encontro de especialistas e que possa apresentar 
normas e rotinas de prevenção do que pode ser uma 
pandemia muita próxima de nós, brasileiros, e da po-
pulação mundial, que poderá exigir medidas justas de 
proteção à sociedade. Jamais poderemos considerar 
normal que o nosso País ou o nosso Planeta, com todo 
o instrumental científico-tecnológico de que dispõe, se 
torne vítima tão vulnerável como em 1918, em 1955 e 
1967 em relação a essas doenças. Vale lembrar: ne-
nhuma enfermidade, em toda a história da humanidade, 
matou tanta gente no mesmo período como a Gripe 
Espanhola, cujo vírus tem exatamente a mesma mor-
fologia do vírus da Gripe Asiática, que ora preocupa a 
comunidade científica internacional.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do)
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Durante o discurso do Sr. Tião Viana, o Sr. 
Eduardo Siqueira Campos, 4º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – V. Exª será atendido na forma regimental.

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Siqueira Campos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra ao nobre Senador Demós-
tenes Torres, pela ordem.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, apenas para requerer a mi-
nha inscrição pela Liderança do PFL após a Ordem 
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Nobre Senador Demóstenes Torres, eu acabo 
de receber o requerimento. V. Exª está inscrito.

Com a palavra o Senador Eduardo Siqueira Cam-
pos, do PSDB de Tocantins.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fiz um 
pronunciamento, na tarde de ontem, trazendo comigo 
alguns Diários Oficiais, algumas cópias de contratos 
extraídos da Junta Comercial do Estado de Tocantins 
relativos a atos praticados pelo Governador do meu 
Estado, o Sr. Carvalho Miranda.

Hoje, por ocasião da substituição de sua tia, que 
ocupava a Secretaria de Ação Social e de Trabalho do 
Estado do Tocantins, o Governador, parece-me, ficou 
muito nervoso. S. Exª parecia bastante incomodado 
e disse que bastava, que ele ia responder à altura os 
ataques pessoais desferidos por mim desta tribuna.

Sr. Presidente, que o Governador me permita 
fazê-lo compreender: tudo a que me referi, na tarde de 
ontem e a que me referirei hoje, é baseado apenas em 
atos que ele faz publicar no Diário Oficial. Portanto, 
quando S. Exª reclama que eu cito sua esposa, seu pai, 
seu irmão, seus familiares, é porque, lamentavelmente, 
o Governador do meu Estado não sabe diferenciar o 
público do privado.

Disse S. Exª que os ataques eram um estímulo 
para que ele trabalhasse mais. Ora, se criticar o Go-
vernador vai fazer com que ele trabalhe mais, S. Exª 
está me ensinando um caminho muito desejado pelo 
povo de Tocantins, que possibilita que o Governador 
trabalhe e não apenas governe com propaganda pro-
duzida por marqueteiros de fora do nosso Estado, para 
divulgar obras que ele não está fazendo.

Em primeiro lugar, quero deixar muito claro que 
o Governador não me deve respostas. S. Exª deve 
respostas à sociedade tocantinense, à opinião pública. 
Fico feliz em saber que S. Exª está agora assistindo a 
TV Senado, que ele está se preocupando. Nós cum-
primos a nossa missão de levar verbas para o Estado 
anualmente, de fazer um Orçamento que contemple 
o Estado do Tocantins e o deixe em condições de 
executar obras. E isso ele nunca soube agradecer à 
Bancada. Mas essa mesma Bancada não se cala, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando fatos gra-
ves chegam ao nosso conhecimento.

Então, Sr. Governador, responda à sociedade 
tocantinense, mostre o seu Imposto de Renda. S. Exª, 
que declara que tudo o que tem, que o seu patrimônio 
está em seu nome, que explique ao povo tocantinense 
tudo aquilo que eu trouxe ao conhecimento desta Casa 
e quem sabe até da própria Nação brasileira.

Ele pediu críticas construtivas. Em se tratando 
de irregularidades em obras, as críticas são estrita-
mente construtivas, até mesmo no sentido da palavra 
construção.

Então, aduzindo a tudo que trouxe de informação 
na tarde de ontem, quero pedir a atenção dos meus 
Pares para algumas coisas singulares, que só acon-
tecem, infelizmente, no meu tão novo, tão admirado 
e querido Estado do Tocantins. Só para que se tenha 
uma idéia, nobre Senador Edison Lobão, nobres Pa-
res, somos tomados de surpresa por fatos da maior 
gravidade, e o Governador os toma como críticas pes-
soais. Mas eu me baseio no Diário Oficial, em dados 
assinados por S. Exª.

Veja V. Exª, Senador Lobão, que foi Governador 
do Estado do Maranhão, estive aqui fazendo alguns 
cálculos, tendo descoberto que o Governador fez pu-
blicar o extrato de uma concorrência no valor de R$ 
20 milhões – para ser mais preciso, R$ 20.338.920,18 
– para a manutenção de prédios públicos. Ou seja, para 
pequenos reparos em edifícios públicos no Estado do 
Tocantins, R$ 20 milhões de reais! Isso para um ano.

Senador Edison Lobão, o prédio do Interlegis, 
que é motivo de orgulho para esta Casa, tem três an-
dares, é um edifício inteligente, todo interligado por 
fibra ótica, dotado dos mais modernos equipamentos; 
custou R$ 8,5 milhões.

E o Governador do meu Estado se irrita, é tomado 
por um ataque de nervos quando trago o Diário Ofi-
cial que demonstra que ele entregou R$ 20 milhões 
para uma empresa trocar fios, tomadas, pintar pare-
des, trocar canos – em apenas um ano –; pequenos 
reparos e manutenção de prédios públicos no Estado 
do Tocantins. O nosso Estado completou apenas 17 
anos. Os prédios são novos.
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Governador, me perdoe, mas V. Exª não deve a 
mim esses esclarecimentos. São R$ 20 milhões! Pode-
mos tomar, por exemplo, o contrato de manutenção do 
Senado inteiro, juntando os apartamentos que têm as 
Srªs e os Srs. Senadores, todo o complexo dos anexos, 
e isso não chega a um terço desse valor. O Governador 
do Tocantins entrega essa quantia para uma firma. E que 
firma seria essa? É muito simples, e vou dizer por que 
o Governador fica tão zangado, por que o Governador 
tem um verdadeiro ataque de nervos e diz “basta!”. Vou 
responder à mesma altura, coisa que ele não precisa 
fazer, pois basta que me processe! Governador, estou 
lhe pedindo da tribuna do Senado: mova uma ação 
contra o cidadão José Eduardo Siqueira Campos, que 
não vai pedir ao Senado, que não vai pedir em nenhu-
ma instância foro especial, mas me explique apenas o 
contrato com essa empresa, que foi criada cinco dias 
após V. Exª tomar posse. Essa empresa, uma empresa 
de sucesso que teve mais de R$ 7 milhões de lucro no 
primeiro ano de sua existência, era composta por três 
sócios: a cunhada do Governador e dois outros jovens 
engenheiros. É lógico. Basta ir à Junta Comercial do 
Estado do Tocantins para ver que, faltando 30 dias para 
S. Exª tomar posse, já Governador eleito, sua cunhada 
se retirou da sociedade. Os dois sócios remanescentes 
criaram, uma semana após a posse de S. Exª no cargo, 
uma empresa de nome Feci Engenharia Ltda. Misterio-
samente, todos os contratos que tinham a cunhada do 
Governador como sócia passaram, como num passe de 
mágica, a pertencer à Feci Engenharia. Portanto, os só-
cios da cunhada do Governador, esposa de seu irmão, 
são detentores hoje de um contrato válido para apenas 
um ano – 365 dias – e somente para manutenção de 
prédios públicos, de R$ 20 milhões. Uma Secretaria de 
Estado inteira, no Tocantins, custa em torno de R$ 4,5 
milhões; é um prédio grande.

Quero dar como exemplo aqui o orgulho que tive-
mos de ver inaugurado o prédio da Universidade Cató-
lica no Estado de Tocantins, que abrigará milhares de 
estudantes; um prédio extraordinário, lindo, bem cons-
truído e que custou R$ 8 milhões. Mas o Governador 
entrega para os ex-sócios de sua cunhada, para uma 
empresa criada cinco dias após a posse de S. Exª no 
mandato de Governador; um contrato de manutenção 
que já foi de R$ 1,6 milhão, passou para R$ 5 milhões, 
para R$ 10 milhões, foi aditivado, foi feita nova concor-
rência, e hoje está em R$ 20 milhões.

(Interrupção de som.)

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Sr. Presidente, como estou regularmente ins-
crito, teria direito a dez minutos, prorrogáveis por mais 
dois. Tendo em vista o horário em que comecei o meu 

pronunciamento, tenho a impressão de que não atingi 
nem sequer os dez minutos. Porém, peço a V. Exª que 
verifique junto à Secretaria da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Atingiu, Senador, e já prorroguei.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Respeitarei, Sr. Presidente, agradecendo a 
benevolência de V. Exª.

O Governador fez um discurso em que demonstrou 
muita ira. Esse mesmo Governador move 18 processos 
contra a jornalista que fez todo esse levantamento, esse 
trabalho investigativo. Ela está se defendendo; não per-
deu nenhum até o presente momento. Queria pedir ao 
Governador que mudasse o foco agora, que processasse 
este Parlamentar. Vou repetir o apelo: Governador, estou 
aguardando que V. Exª mova um processo contra o cida-
dão José Eduardo Siqueira Campos. Terei o maior pra-
zer de ir à Justiça para levar esses contratos. Eu não os 
inventei; eu não os assinei. São contratos assinados por 
V. Exª e por seu pai, Secretário de Obras. Isso sem falar 
– vou repetir aqui – que essa empresa que ganhou um 
contrato de R$ 20 milhões para manter prédios públicos 
construiu a casa do Governador, a sua residência parti-
cular. Então são coincidências que espantam a popula-
ção do Tocantins. Quem está indignado, Sr. Governador, 
não sou apenas eu, é a população do Estado. Então, não 
adianta V. Exª partir para a retórica de que vai responder 
com trabalho. Não, responda com documentos, com de-
claração de Imposto de Renda; responda, Governador, 
como é que uma empresa pode consumir R$ 20 milhões 
anualmente apenas trocando lâmpadas, fios. Isso é mui-
to triste, Governador! Mas solicite ao Tribunal de Contas 
uma inspeção. Os técnicos do Tribunal de Contas estão 
horrorizados com esses números, com esse contrato. 
Não há cidadão que agüente isso.

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Portanto, quero deixar claro que, em primeiro 
lugar, se o Governador nomeia os seus parentes, o 
seu pai, a sua tia como secretária, ele está retirando 
dessas pessoas a condição de familiares; eles são 
agentes públicos e, como tal, devem responder. Eu 
gostaria muito que a imprensa pudesse registrar: a 
irmã do Governador é Diretora Administrativa de um 
órgão, Prodivino, o banco do povo do Estado do To-
cantins. Ela aluga um prédio de sua propriedade para 
o próprio Governo do Estado, recebendo R$ 315 mil 
adiantados. Ela é irmã do Governador, e o Governador 
diz: “São ataques pessoais a minha família”. Não, Go-
vernador, é ataque ao cofre público do nosso Estado. 
Demita a sua irmã, devolva o dinheiro! Isso sem falar, 
Governador, que eu não o chamei de bandido. Quem 
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estaria respondendo por crime contra fé pública, falsi-
dade ideológica e formação de quadrilha perante o STJ 
é V. Exª. E só não está respondendo porque recorreu à 
Assembléia Legislativa que, constitucionalmente, tem o 
seu papel de conceder ou não o direito de prosseguir 
o processo. Mas o processo não se extingue. V. Exª vai 
responder como cidadão comum. Assim, quero dizer 
com toda a serenidade, Governador, que esqueça a 
questão pessoal, a questão familiar. Isso não me inte-
ressa, Governador. Responda na mesma altura, com 
documentos, com a sua declaração de Imposto de 
Renda. Responda com serenidade, Governador. Te-
nha espírito público, tenha espírito democrático. V. Exª 
move contra uma jornalista 18 processos pelo trabalho 
investigativo que ela fez. V. Exª vem perdendo todos, 
Governador, porque ela apenas usa o Diário Oficial 
como prova. Eu não preciso de prova nenhuma para 
o que estou dizendo aqui. Basta ler o Diário Oficial. 
Ainda mais que V. Exª contratou, no último mês, mais 
de dois mil contratos especiais: ex-vereadores, ex-pri-
meiras-damas, cabos eleitorais, todos para trabalhar 
numa secretaria que não tem lugar sequer para cem 
pessoas. V. Exª é que deve essas explicações. Portanto, 
Governador, procure manter a estatura e a grandeza 
que deve ter o homem público. Chame a imprensa, 
mostre o seu Imposto de Renda, mostre o contrato 
para provar como a sua residência foi construída. Ex-
plique como é essa sociedade dos ex-sócios de sua 
cunhada, dos contratos que eles receberam.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que me conceda 
mais tempo apenas para que se tenha uma noção da 
gravidade do assunto que estou tratando. Essa mesma 
empresa ganhou vários contratos por dispensa de licita-
ção. Então, há algo que a opinião pública nacional não 
conhece. Vejam o enunciado da dispensa de licitação 
que beneficiou essa empresa, cujos integrantes eram 
sócios da cunhada do Governador, para saber de que 
forma eles receberam determinado contrato.

(Interrupção no som.)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senador Eduardo Siqueira Campos, V. Exª já 
falou por quinze minutos. A Mesa concederá a V. Exª 
mais dois minutos para que possa concluir.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB 
– TO) – Sr. Presidente, agradeço.

O Governador, para dispensar a licitação, escreve 
no Diário Oficial que, devido a uma grande tempes-
tade, a uma grande tormenta que passou pela cida-
de de Palmas, dispensa licitação e entrega a obra de 
reconstrução de um galpão, por mais de R$300 mil, 
à mesma empresa, criada cinco dias após o início de 
seu Governo, cujos integrantes eram sócios da esposa 

de seu irmão. Tenho a impressão de que o Estado do 
Alabama e o de Louisiana, esses, sim, foram vítimas de 
uma grande tormenta que tomou conta deles e levou à 
comoção internacional. Se descobrirem essa empresa 
– quem sabe? –, por dispensa de licitação, talvez ela 
até consiga obter um contrato internacional.

Sr. Governador, os exemplares do Diário Oficial 
estão na minha mão; os contratos, na Junta Comercial. 
V. Exª não se preocupe com este Parlamentar. Preo-
cupe-se com a opinião pública do seu Estado. V. Exª 
tem advogados, tem a Procuradoria-Geral de Justiça 
do Tocantins. V. Exª tem todas as condições para mover 
um processo contra este Parlamentar, que responderá 
como cidadão.

E digo que os meus documentos... Ele diz que 
faço ataques sem as provas. Ora, eu utilizo apenas o 
Diário Oficial do meu Estado. Utilizo apenas os con-
tratos que estão na Junta Comercial do Estado do To-
cantins. Eu não preciso de mais nada, Sr. Presidente. 
E voltarei a esta tribuna sempre que entender neces-
sário, para defender o que é o legítimo interesse do 
meu Estado.

Quero agradecer a V. Exª, Senador João Alber-
to, que retorna a esta Casa, pela benevolência com 
este Parlamentar.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Tem a palavra o Senador Edison Lobão, do 
PFL do Maranhão, em permuta com o Senador Ra-
mez Tebet.

S. Exª tem dez minutos para fazer o pronuncia-
mento.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL  MA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, esta Casa fez hoje uma 
homenagem aos professores, homenagem merecida. 
É sobre esse tema, educação, que desejo me mani-
festar hoje. Essa é uma questão que tem sido tratada 
de maneira distorcida neste País. E peço a atenção 
dos Senadores para os números que aqui vou revelar, 
demonstrando o quanto temos investido na educação, 
e, todavia, os resultados não aparecem.

Parece correto e irrecusável, por força dos estu-
dos e estatísticas divulgados internacionalmente, que 
o desenvolvimento de um país vincula-se ao aprimo-
ramento educacional de seu povo. São notáveis os 
exemplos oferecidos pelos chamados “tigres asiáticos”, 
que, de uma situação de extrema penúria há cerca de 
duas décadas, centraram nas suas juventudes a prio-
ridade máxima da educação. Graças a tal estratégia, 
estão atingindo, como é sabido, o clímax de sucessos 
em todas as áreas das suas economias.
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O Globo reiterou, na edição do dia 28 de se-
tembro último, o que venho dizendo faz algum tempo: 
o Brasil gasta proporcionalmente em educação mais 
recursos públicos do que os países mais desenvol-
vidos. Parece inacreditável, mas é verdade. Supera, 
em gastos com educação, proporcionalmente ao PIB, 
nações como a Coréia do Sul, apontada como exem-
plo de transformação social a partir de investimentos 
maciços na área educacional.

Quanto às despesas governamentais do Brasil, 
Senador Demóstenes Torres, o Brasil gasta com a 
educação 5,4% em relação ao PIB. Na Coréia do Sul, 
gastam-se 4,3%. Em comparação com esse país asi-
ático, apenas 32 de cada 100 brasileiros terminam o 
segundo grau, contra 95 em cada 100 coreanos.

Confirmam-se, assim, as desconfianças de que 
o nosso problema educacional não está somente no 
volume de recursos públicos que lhe é destinado. Muito 
pelo contrário. As dotações do Governo dos Estados 
Unidos na educação não passam de 4,8% do PIB; na 
Alemanha, 4,3%; no Japão, 3,5%, Senadora Iris; no 
Reino Unido, 4,5%; no Canadá, 5,2%; na Austrália, 
4,6%. Todos, portanto, menos aquinhoados com dota-
ções públicas em educação do que o Brasil, ou seja, 
o Brasil gasta mais em educação do que os Estados 
Unidos, a Inglaterra, o Canadá, o Japão, a Coréia e 
outros países desenvolvidos.

Em verdade, foi muito apropriado o editorial de 
O Globo intitulado “Gastamos Mal”, já que a educa-
ção recebida pelos jovens brasileiros nas escolas pú-
blicas fundamentais não condiz com as dotações que 
lhe são destinadas.

Os levantamentos mais recentes afirmam que, 
dos brasileiros na faixa etária de 25 a 34 anos, apenas 
32% têm educação secundária. Na Coréia do Sul, esse 
índice é de 95%, apesar de gastar menos que o Brasil. 
No Chile, 61% da população entre 25 e 34 anos têm 
o curso secundário. Apenas 26% dos brasileiros entre 
15 e 64 anos são plenamente alfabetizados.

Em pesquisa nacional divulgada a 8 de setembro 
passado pelo Instituto Paulo Montenegro, e que integra 
o 5º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional, 
foram consultadas duas mil pessoas. Desse total, 7% 
são analfabetos, 30% têm nível rudimentar de alfabe-
tização (só conseguem ler títulos ou frases e localizar 
informações explícitas num texto). Outros 38% têm nível 
básico: lêem textos curtos e localizam informações ex-
plícitas ou que exijam pequena conclusão. Tal realidade, 
Sr Presidente, significa que aproximadamente apenas 
um quarto da população nessa faixa etária consegue 
ler e interpretar textos corretamente e correlacioná-
los. Especialistas citam, não obstante, que houve leve 
queda do analfabetismo entre 2003 e 2005.

Ouço o eminente Senador Romeu Tuma, com 
muito prazer.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Desculpe-me, 
Senador Edison Lobão, mas V. Exª está trazendo um 
assunto que foi motivo da sessão especial realizada 
hoje pela manhã, em comemoração ao Dia da Criança 
e ao Dia do Professor, que se festeja no dia 15 des-
te mês. Foi lançado um manifesto que V. Exª deve ter 
assinado com muito boa vontade, em razão de tudo o 
que é descrito no documento, inclusive as exigências 
que se fazem para que o Governo as cumpra.

Eu agora recebi um telefonema. Desculpe-me in-
terromper, mas a pessoa que me ligou disse que V. Exª 
compara o Brasil com outros países, como a Coréia, 
mostrando que gastamos muito mais, cerca de 5% do 
PIB. Mas ele diz que o nosso PIB é bem aquém do que 
o desses países. Então, o Brasil está investindo muito 
pouco, se a comparação for em relação ao PIB. Não 
estou fazendo nenhuma crítica e acho que V. Exª tem 
razão, porque os recursos deveriam ter um direciona-
mento mais compacto, principalmente na área de en-
sino. O volume de investimentos do Brasil na área de 
educação serve para tudo, para construção de escola, 
melhoramento da sala de aula, compra de merenda. Há 
uma soma geral. Agora, propriamente no ensino, penso 
que o investimento é bem pequeno. Estive na Coréia, 
Ministro – permita-me assim chamá-lo, porque V. Exª é 
ministro do nosso coração –, e pediram-me para visitar 
uma universidade. Aceitei o convite e, quando entrei, 
percebi que era uma universidade para formação de 
PHDs. Questionei a necessidade de tantos PHDs, e 
eles me explicaram que estavam muito aquém do Ja-
pão nessa área e era necessário recuperar o tempo 
perdido, pois a guerra tinha dificultado o avanço. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Desculpe-
me estar atrapalhando o discurso de V. Exª, mas ele 
tem importância vital, porque na sessão de hoje de 
manhã falamos muito sobre as homenagens, mas não 
entramos no âmago da proporcionalidade do gasto e 
da importância do investimento na educação, que tem 
tanto valor para que o País tenha um futuro melhor. 
Obrigado, Senador Edison Lobão, pela oportunidade 
do aparte.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Senador 
Romeu Tuma, agradeço a V. Exª pela participação no 
meu discurso. Devo tranqüilizar V. Exª e o ouvinte que 
ligou para V. Exª, dizendo que o mundo é composto 
de quase 250 nações, e o Brasil é a 12ª maior nação 
econômica do mundo – já foi a 8ª – e isso se mede 
pelo PIB. Portanto, quando dizemos que o Brasil gasta 
5,4% do PIB, o Brasil está investindo muito, enquanto 
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que os Estados Unidos, o Reino Unido – repito –, o 
Canadá, a França, o Japão, a Coréia do Sul investem 
menos do que o Brasil, relacionando-se o PIB.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senador Edison Lobão, verifico que todo o Ple-
nário quer apartear V. Exª. Os dez minutos de V. Exª se 
esgotaram. Vários Senadores me pediram para fazer 
uso da palavra, e não poderei prorrogar por demais 
o tempo de V. Exª. Concederei mais cinco minutos a 
V. Exª para os apartes e para que conclua o seu pro-
nunciamento.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Eu o farei, 
agradecendo a V. Exª a gentileza.

Ouço o Senador Demóstenes Torres e, em se-
guida, o Senador Mão Santa.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Senador 
Edison Lobão, V. Exª faz um pronunciamento correto, 
profícuo. Outro dia, tive a oportunidade de mostrar 
um pouco desse desperdício. Considero que O Glo-
bo esteja absolutamente correto, e V. Exª repercutin-
do com maestria e com conhecimento. Falávamos de 
um programa de alfabetização de adultos do Gover-
no Federal. A pessoa fica de seis meses a um ano na 
escola, aprende a desenhar o nome, recebe um di-
ploma e é considerada alfabetizada. Além de ser uma 
enganação, algo que somente o espírito messiânico 
poderia considerar, é um retrocesso equivalente até 
ao próprio regime militar. É o neomobral! Os nossos 
recursos são desperdiçados, a nossa educação é la-
mentavelmente falha, gastamos muito e gastamos mal. 
E ainda temos o mal crônico da corrupção. Quantos 
prefeitos de interior não são presos desviando recur-
sos da área educacional? Então, acredito que V. Exª 
está fazendo um discurso absolutamente correto. O 
Brasil tem recursos. É claro que se conseguíssemos 
economizar algo em torno de 50% do que se rouba 
no Brasil, que, segundo a ONU, é em torno de R$72 
bilhões a R$84 bilhões, poderíamos fazer muito mais 
na área de infra-estrutura etc. Bastava o Brasil parar 
de roubar a metade, para que nos transformássemos 
em estrutura de Primeiro Mundo. Isso em tese, por-
que se aplicar mal, como V. Exª está dizendo, vamos 
continuar sempre no Terceiro Mundo, quando temos 
a vocação de ser um Brasil grande.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Este é o 
ponto, Senador Demóstenes Torres, aplicamos mal, 
gastamos mal. O Governo Federal, pela Constituição, 
é obrigado a investir 18% de todas as suas receitas 
com educação. Os Estados federados são obrigados 
a investir 25%; os Municípios, 25%. Alguns Estados e 
alguns Municípios investem mais do que 25%. E ainda 
há os investimentos paralelos, por meio das ONGs e 
da iniciativa privada. Portanto, o investimento em edu-

cação é monstruoso, porém, mal feito; há o desvio, há 
o desperdício, há o roubo a que V. Exª se refere.

Ouço o aparte do Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Edison 

Lobão, é muito oportuno o seu pronunciamento. Quis 
Deus que estivessem aqui dois maranhenses. Na mi-
nha adolescência, em São Luís, eu dizia “Atenas do 
Brasil”, mostrando a cultura, a biblioteca. Mas eu que-
ria fazer um acréscimo ao pronunciamento de V. Exª. 
V. Exª se lembra da revista O Cruzeiro? 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Muito.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu procurava a 

seção “O Amigo da Onça”, do Péricles. Agora, temos 
a Veja. Vou atrás daquela coluna “Sobe e Desce”. Foi 
uma lástima ler ontem a revista. Está lá na parte “Des-
ce” a educação no Brasil. Nesses dez anos, diminuiu 
a quantidade de estudantes no Brasil. Esse é o Brasil 
real, é o Brasil de Lula.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Mão Santa, pela sua participação, 
sempre inteligente e oportuna.

Concluo, Sr. Presidente, obediente às regras re-
gimentais das quais, neste momento, V. Exª é o cor-
regedor.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) 
– Antes de concluir, Senador Edison Lobão, V. Exª me 
concederia um aparte, de menos de um minuto?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Com todo 
prazer.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) – É 
somente para felicitar V. Exª por um pronunciamento 
tão importante relacionado com a educação do nosso 
País. Educação sempre foi e deverá ser prioridade. Nos 
discursos em palanque, o que ouvimos? Educação e 
saúde são sempre as grandes motivações nos debates 
eleitorais. Na prática, nem sempre isso acontece. Essa é 
a razão porque ainda não atingimos a taxa de civilidade 
e educação que deveríamos ter em nosso País. Tanto 
apoiando programas para que novos estudantes ingres-
sem nas escolas, e isso está sendo feito por meio de um 
atrativo, que é a Bolsa Escola, como valorizando...

(Interrupção do som.)

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Senador 
Antonio Carlos Valadares, sou grato a V. Exª pela sua 
participação.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que, quando 
fui Governador, investi o quanto pude na educação 
de segundo grau no Maranhão, bem como no ensino 
fundamental, triplicando, em três anos, o número de 
alunos matriculados nas escolas públicas. Distribuímos 
kits para todos os alunos do Estado. Fizemos uma re-
ciclagem de 30 mil professores e concurso para todos 

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL472     



34900 Quarta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

os novos professores. Contribuí, portanto, no que pude 
para melhorar o ensino do meu Estado, e as pesqui-
sas da Fundação Getúlio Vargas demonstraram que 
o Maranhão, naquele período, foi o Estado que mais 
aplicou em educação. Assim, falo com a autoridade 
de quem fez o possível para elevar a educação em 
nosso País.

Agradeço a V. Exª e peço que considere como 
lido o restante do meu discurso.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR EDISON LOBÃO.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, parece correto e irrecusável, por força dos 
estudos e estatísticas divulgados internacionalmente, 
que o desenvolvimento de um país vincula-se ao apri-
moramento educacional do seu povo. São notáveis os 
exemplos oferecidos pelos chamados “tigres asiáticos”, 
que, de uma situação de extrema penúria há cerca de 
duas ou três décadas, centraram nas suas juventudes 
a prioridade máxima da educação. Graças a tal estraté-
gica visão, estão atingindo, como é sabido, o clímax de 
sucessos em todas as áreas das suas economias.

O jornal O Globo reiterou, na edição de 28 de 
setembro último, o que venho dizendo faz algum tempo: 
o Brasil gasta proporcionalmente em educação mais 
recursos públicos do que os países mais desenvolvidos. 
Supera em gastos com educação, proporcionalmente 
ao PIB, nações como a Coréia do Sul, apontada como 
exemplo de transformação social a partir de investi-
mentos maciços na área educacional.

As despesas governamentais do Brasil com edu-
cação correspondem a 5,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB); na Coréia do Sul, a 4,3%. Em comparação com 
esse país asiático, apenas 32, de cada 100 brasilei-
ros, terminam o segundo grau contra 95 em cada 100 
coreanos.

Confirmam-se, assim, as desconfianças de que 
o nosso problema educacional não está somente no 
volume de recursos públicos que lhe é destinado.

As dotações do governo dos Estados Unidos na 
educação não passam de 4,8% do PIB; na Alema-
nha, 4,3%; no Japão, 3,5%; no Reino Unido, 4,5%; no 
Canadá, 5,2%; e na Austrália, 4,6%. Todos, portanto, 
menos aquinhoados com dotações públicas em edu-
cação do que no Brasil.

Em verdade, foi muito apropriado o editorial de O 
Globo intitulado “Gastamos Mal”, já que a educação 
recebida pelos jovens brasileiros, nas escolas públicas 
fundamentais, não condiz com as dotações que lhes 
são destinadas.

Os levantamentos mais recentes afirmam que 
dos brasileiros na faixa etária de 25 a 34 anos, ape-
nas 32% têm educação secundária. Na Coréia do Sul 
esse índice é de 95%. No Chile, 61% da população 
entre 25 e 34 anos têm o curso secundário. Apenas 
26% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são plenamen-
te alfabetizados.

Em pesquisa nacional divulgada a 8 de setembro 
passado pelo Instituto Paulo Montenegro, e que integra 
o 5º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional, 
foram consultadas duas mil pessoas. Deste total, 7% 
são analfabetos, 30% têm nível rudimentar de alfabe-
tização (só conseguem ler títulos ou frases e localizar 
informações explícitas num texto). Outros 38% têm 
nível básico: lêem textos curtos e localizam informa-
ções explícitas ou que exijam pequena conclusão. Tal 
realidade, Senhor Presidente, significa que aproxima-
damente apenas um quarto da população nesta faixa 
etária consegue ler e interpretar textos corretamente 
e correcioná-los. Especialistas citam, não obstante, 
que houve leve queda do analfabetismo, entre 2003 e 
2005, de 9% para 7%. Já o nível básico de alfabetiza-
ção cresceu de 34% para 38%.

Mas o que preocupa é o fato desses índices, al-
guns até aparentemente satisfatórios, conviverem com 
uma outra realidade negativa: embora a escolaridade 
tenha efetivamente aumentado entre 2001 e 2005, ela 
não garantiu resultados efetivos na aprendizagem.

De 2001 para 2005, a percentagem de jovens 
entre 15 e 24 anos que concluiu pelo menos a 8ª sé-
rie do ensino fundamental passou de 57% para 67%. 
Entre pessoas com um a três anos de estudo, 26% 
continuam analfabetos não obstante terem freqüen-
tado a escola, e 58% têm nível rudimentar de alfabe-
tização. Na faixa entre quatro e sete anos de estudo 
formal, 4% são analfabetos, 42% têm nível rudimentar 
e 44%, nível básico.

E como se pode explicar isso senão pelo detalhe 
exaustivamente debatido neste Congresso, que é o da 
má qualidade do ensino? Isto é, gasta-se muito mal 
o que lhe é destinado. De uns anos para cá, tornou-
se infelizmente óbvio que a classe média em nosso 
país, quando pode e mesmo sob grande sacrifício, vai 
à procura das escolas privadas pela brutal diferença 
na qualidade de ensino frente ao ensino público fun-
damental. Há alguns saudosos anos, invertia-se essa 
realidade das matrículas.

E esse desprestígio, Senhor Presidente, não pode 
ser debitado aos que dirigem e ensinam nas nossas 
escolas públicas. Ao contrário, as professoras e os pro-
fessores de escolas públicas de ensino fundamental 
no Brasil são autênticos heróis e heroínas, merece-
dores do carinho e da gratidão do país. Em geral não 
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têm oportunidades para se reciclarem. Ministram aulas 
em escolas desaparelhadas. Há distritos municipais no 
Brasil em que os alunos não têm sequer cadeiras onde 
se assentarem. E o pior: a grande massa docente re-
cebe salários não condizentes com a sua qualificação. 
Cumprem missões sem qualquer estímulo, impulsio-
nados apenas por suas vocações.

É certo que o artigo 212 da Constituição Fede-
ral – em termos revigorados pelo artigo 69 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação – criou as condições 
ideais para os investimentos na educação, determi-
nando, entre outras medidas, que “a União aplicará, 
anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, 
no mínimo, da receita resultante de impostos, compre-
endida a proveniente de transferências, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino.” Por outro lado, sabe-se 
que alguns Estados e Municípios aplicam mais do que 
isto na política educacional que adotam. 

No entanto, essa maciça aplicação de recursos 
públicos não resolveu o problema do decréscimo da 
qualidade de ensino no Brasil. Muitos Estados e a gran-
de maioria dos municípios brasileiros afogam-se em 
compromissos angustiantes, e não é por outro motivo 
que constantemente batem às portas dos governos e 
deste Congresso em busca de socorro. 

Vejam Vossas Excelências, Senhoras e Senhores 
Senadores, como se faz importante o debate que es-
timule os governantes a priorizarem o enfrentamento 
de problemas como o da educação de nossos jovens, 
notadamente este de que o encaminhamento dessa 
questão não se ressente da falta de recursos, mas, sim, 
de uma aplicação sob melhor orientação técnica. 

Em face desse contexto tão problemático para o 
país, senti-me recompensado, em dezembro de 1997, 
com amplo noticiário da Gazeta Mercantil e do Jornal 
do Brasil referente ao assunto. Abordando o tema, os 
jornais divulgaram trabalho do cientista político José 
Luciano de Mattos, que elegeu – num ranking dos dez 
melhores governadores em relação ao ensino de se-
gundo grau – o governo do Maranhão, então por mim 
administrado, como o de melhor desempenho do pe-
ríodo 1982 a 1994.

Na verdade, como governador do Estado no pe-
ríodo 1991/1994, investi o quanto pude na educação 
do segundo grau no Maranhão, bem como no ensino 
fundamental, triplicando o número de alunos matri-
culados nas escolas públicas estaduais. Através de 
concursos públicos, o governo maranhense de então 

ampliou consideravelmente o número de professores e 
a eles proporcionou cursos de aperfeiçoamento apro-
veitado por cerca de 30 mil profissionais do magistério. 
Distribuímos para os carentes mais de um milhão de 
kits com material escolar. 

Fez o governo do Maranhão, portanto, o que es-
tava a seu alcance fazer. Além da construção de no-
vas e numerosas salas de aula, minha administração 
enfrentou cerca de 400 obras de reformas de escolas, 
dentre as quais a do Liceu Maranhense, o sesquicen-
tenário educandário de São Luís, berço cultural das 
inteligências mais lúcidas que honraram e honram a 
história do meu Estado. 

Neste passo, há a singularidade de que em prin-
cípios de 1993, como governador, recebi em audiência 
uma delegação de estudantes do Liceu Maranhense. 
Convidava-me para pessoalmente verificar o quão ne-
cessário se faziam os reparos no velho edifício de 1838. 
Fui e constatei a urgência de obras que dessem mais 
segurança e conforto para os alunos e professores. No 
primeiro dia das férias escolares de julho, fiz invadir o 
Liceu Maranhense por um batalhão de engenheiros e 
operários que, provisionados com o material adequado, 
concluiu em um mês a total recuperação do imortal edu-
candário. Esta foi uma das muitas reformas no prédio 
centenário do Liceu, que acaba de merecer, passados 
doze anos, novas obras que assegurem sua integridade 
física. Este é um episódio que reflete, quando menos, 
a angustiante preocupação de um governo em tentar 
resolver, no âmbito da sua competência, os problemas 
que envolvem uma política educacional. 

Srªs e Srs. Senadores, o futuro está à nossa 
frente aguardando as providências que serão recla-
madas pelas gerações porvindouras. É nosso dever, 
entre tantos outros, buscar os instrumentos para man-
termos em boas condições nossas rodovias, portos 
e ferrovias; desenvolvermos uma política educacional 
bem orientada, que nos assegure as perspectivas de 
um destino alvissareiro para o nosso País. 

Precisamos de menos impostos e mais empre-
gos, de talento e espírito público para elegermos e ati-
varmos as prioridades que nos coloquem no patamar 
mais elevado das nações. Esta a esperança que nos 
faz aguardar com ansiedade a iniciativa, de quem cons-
titucionalmente a tem, das proposições que acertem 
o alvo dos problemas, às quais jamais faltará o apoio 
deste Congresso. 

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra ao Senador João Batista 
Motta.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, por gentileza, gostaria 
que V. Exª me inscrevesse para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exª 
terá assegurado o uso da palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Antonio Carlos Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela ordem.) – Sr. Presidente, após a 
Ordem do Dia, de acordo com o Regimento, eu gos-
taria de fazer uma comunicação inadiável, como Líder 
do PSB.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – V. Exª está inscrito em terceiro lugar.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Pela ordem, concedo a palavra à Senadora 
Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem.) – Eu gostaria de poder usar a palavra pela 
Liderança do PT antes ainda da Ordem do Dia, se 
possível em seguida ao pronunciamento da Senado-
ra Iris de Araújo.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – V. Exª será atendida. Quer falar agora ou de-
pois da Senadora? Porque já chegou o documento a 
nossas mãos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Após 
a Senadora Iris de Araújo, conforme combinei com S. 
Exª.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Logo após a Senadora Iris de Araújo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Com a palavra o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, gostaria que V. Exª me concedesse a 
palavra também como Líder.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Se V. Exª quiser usar a palavra neste minu-
to, pode fazê-lo, ou então logo após a Senadora Iris 
Araújo.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Logo após 
A SRA. Senadora Iris de Araújo.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – V. Exª está inscrito logo após a Senadora Ideli 
Salvatti.

Concedo a palavra à Senadora Iris de Araújo, do 
PMDB de Goiás.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, depois de ter 
ficado aqui no plenário durante algum tempo ouvindo 
considerações do Senador Mão Santa que são ver-
dadeiras aulas sobre política, eu gostaria de, neste 
meu pronunciamento, abordar um tema que não está 
apenas aqui neste papel, neste discurso que eu lerei 
logo adiante, está na cabeça das pessoas.

Eu tenho percebido, Senador Mão Santa, Srªs. e 
Srs. Senadores, que a sociedade brasileira, hoje, forma 
uma consciência em relação à política, em relação a 
este momento que estamos vivendo, em que, por meio 
não apenas da TV Senado, mas dos noticiários nos di-
ários locais e nacionais, as pessoas acompanham pari 
passu o que está acontecendo nesta República.

O que se destaca como extremamente positivo 
em todos esses lamentáveis acontecimentos, que re-
velaram a profundidade da ganância e da corrupção 
no País, é o evidente interesse da sociedade para com 
os acontecimentos políticos, para com as atitudes e 
posições dos governantes.

A conseqüência de toda essa frenética agita-
ção é a enxurrada de críticas que o sistema político 
brasileiro tem sofrido; e nós, políticos, nos sentimos 
logicamente constrangidos diante desse momento. E, 
com isso, a febril discussão que se trava a respeito das 
mudanças a se fazer no sistema partidário e eleitoral 
vigente no País.

Foi exatamente no dia 19 de abril de 1995 que se 
aprovou a Comissão Temporária Interna para tratar da 
reforma política brasileira. Dez anos e três legislaturas 
depois, Srª Presidente, e absolutamente nada de prá-
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tico foi votado. E a ausência de reformas estruturais 
em nossas instituições públicas acabou funcionando 
como um ingrediente a mais que favorece essa teia 
de subornos, mensalinhos, mensalões e outras práti-
cas nefastas, que mancham, mas mancham mesmo 
a imagem do Congresso Nacional.

Como se não bastassem esses desvios, o siste-
ma eleitoral relaciona-se com o sistema de governo, 
no qual o Presidente da República, para sobreviver, 
necessita constituir a maioria no Congresso Nacio-
nal, o que é algo complexo pela diversidade do qua-
dro partidário. Essa dramática necessidade de formar 
a chamada base de sustentação é uma das matrizes 
que gera essa rede de favorecimentos e de vícios que 
contamina a vida nacional.

Assim, Srªs e Srs. Senadores, a reforma ampla 
das instituições brasileiras se impõe como imperativo 
histórico absolutamente imprescindível. E ela deve ser 
profunda, tendo como objetivo principal contribuir para 
o aprofundamento do regime político democrático, único 
caminho para resolver os nossos problemas sociais. 

Para a concepção de tal objetivo, a reforma deve 
enfocar o reforço da governabilidade, fortalecendo os 
Partidos políticos e a fidelidade partidária, Senador 
Mão Santa. Nós somos, como a grande maioria do 
PMDB, autênticos peemedebistas. Podemos pregar, 
portanto, a fidelidade partidária. Eu estou no PMDB 
há 41 anos, sempre no PMDB. 

Deve essa reforma, sobretudo, estabelecer a 
afirmação, Senador Demóstenes Torres, da morali-
dade pública, da ética na vida política, mediante pro-
cedimentos transparentes para o financiamento das 
campanhas eleitorais.

Mesmo que seja uma tradição no Brasil, é preciso 
repensar o voto personalizado. Cada candidato é um 
centro de arrecadação e gastos de campanha. Para 
potencializar suas possibilidades de vitória, deve con-
correr com seus companheiros de Partido e diferenciar 
sua proposta daquelas por eles apresentadas. Uma 
vez eleito, tende a perceber a vitória como obra sua, 
pessoal, e a desconhecer a importância dos votos da-
dos à legenda e a seus companheiros não eleitos, de 
chapa. Nos Legislativos, sentem-se livres para mudar 
de sigla, sempre que necessário. E não se preocupam 
em dar satisfações ao Partido que o elegeu. É aí que 
nasce o perigoso individualismo, outra fonte cruel de 
desmandos e desvios.

A fidelidade partidária, portanto, não deve ser 
encarada como um dispositivo autoritário ou limitador 

da atividade pública, mas como imperativo para o for-
talecimento do verdadeiro sentido da democracia. 

Senador Demóstenes Torres, certamente, devo 
ter, com o meu pronunciamento, provocado algum 
sentimento em V. Exª, que gostaria de ouvir, com o 
maior prazer.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Se-
nadora Iris de Araújo, V. Exª faz um pronunciamento 
que, como sempre, reflete bastante a sua capacidade 
intelectual, ética. Acredito que uma reforma política, 
efetivamente, deva passar por esses pontos que V. Exª 
elencou. Uma reforma política que não coíba gastos de 
campanha, que não valorize o lado ético do candidato, 
que não valorize o preparo, não tem qualquer sentido. 
Então, há diversos pontos dessa reforma política aqui 
que, efetivamente, merecem ser bem discutidos. Se vai 
haver financiamento público ou financiamento priva-
do; se vamos ter o voto distrital; a fidelidade partidária 
que é essencial, que V. Exª tanto cultiva ao longo da 
sua vida, tendo sido até candidata à Vice-Presidente 
da República. Então, tudo isso penso que deve estar 
presente. Parabenizo V. Exª por esse discurso correto, 
tranqüilo, magistral e essa defesa que faz em favor da 
ética na política. Parabéns!

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Agra-
deço as palavras de V. Exª, que engrandecem e enri-
quecem o meu pronunciamento.

Nossas eleições são caras, conforme parâmetros 
internacionais. Senador Mão Santa, para se ter uma 
idéia desse custo, em 1994, os gastos totais declarados 
à Justiça Eleitoral situaram-se entre US$3,5 bilhões 
e US$4,5 bilhões. Nas eleições norte-americanas de 
1996, o gasto declarado foi de US$3 bilhões!

Assim, um mecanismo que fixe as campanhas 
em torno dos partidos, Srª Presidente, e não de candi-
datos, implicará a redução da despesa. Com eleições 
mais baratas, deixaria de haver incentivo...

(Interrupção do som.)

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – V. 
Exª me permite?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Mais dois minutos, Senadora.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Com 
eleições mais baratas, deixaria de haver incentivo à 
prática do financiamento privado clandestino e às con-
tribuições feitas “por baixo do pano”.

Fica, portanto, claro que a mudança do sistema 
eleitoral é o problema fundamental da reforma política 
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no Brasil. As diversas opções existentes exigem dis-
cussão aprofundada e, provavelmente, experimenta-
ção e aperfeiçoamento. Seja, como disse o Senador 
Demóstenes Torres, o sistema eleitoral proporcional de 
lista fechada, seja o distrital puro ou, ainda, o sistema 
distrital misto, qualquer deles exige madura reflexão 
e sólida regulamentação para que funcione no Brasil.

Estou convencida da necessidade urgente de se 
colocar um paradeiro às sucessivas crises políticas 
do País, provocadas, majoritariamente, pelo sistema 
partidário-eleitoral vigente. Há que se fazer uma refor-
ma, digna desse nome, que seja duradoura no tempo, 
provoque o amadurecimento de nossas instituições e 
saneie nossos hábitos políticos.

Eu teria ainda algo a dizer, mas entendo que 
existem outros oradores que aguardam para falar. 
Portanto, dou como lido o discurso e ofereço a mim 
mesma a oportunidade de ouvir o Senador Mão Santa 
neste momento.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Iris, 
quero dizer que sou testemunha da fidelidade parti-
dária de V. Exª. Em um momento difícil do PMDB, V. 
Exª ofereceu o seu belo nome, e o PMDB, naquele 
momento, com V. Exª imolando-se, sacrificando-se, 
elegeu nove Governadores. E cinco deles estão aqui. 
Sou agradecido, porque, se cheguei a esta Casa, foi 
por causa da sua candidatura, que fortaleceu o Parti-
do. O Raupp, o Garibaldi, o José Maranhão, o Maguito 
e o Mão Santa são frutos dessa circunstância. Agora, 
só discordo e não entendo – atentai bem, Presidente 
Serys! – o porquê de V. Exª ter dito que tem 41 anos 
de fidelidade ao Partido. Naquela campanha, eu acha-
va que a senhora tinha 18, 20 anos; agora, acho que 
V. Exª simboliza o livro de Balzac: A Mulher de Trinta 
Anos. Não sei como V. Exª tem 41 anos de fidelidade, 
porque a senhora transmite muita juventude.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Obri-
gada, Senador.

Logicamente, fui traída pelos números e acabei 
praticamente contando a idade. Mulher nenhuma quer 
contar a idade, mas V. Exª me auxiliou, e vamos fazer 
de conta que o cálculo é esse, Senador Mão Santa!

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA 
SRA. SENADORA IRIS DE ARAÚJO.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 

Senadores, o que se destaca como extremamente po-
sitivo em todos estes lamentáveis acontecimentos que 
revelaram a profundidade da ganância e da corrupção 
no País é o evidente interesse da sociedade para com 
os acontecimentos políticos, para com as atitudes e 
posições de governantes.

A conseqüência de toda essa frenética agitação 
é a enxurrada de críticas que o sistema político brasi-
leiro tem sofrido. E, com isso, a febril discussão que se 
trava a respeito das mudanças a se fazer no sistema 
partidário e eleitoral vigente no País.

Foi exatamente no dia 19 de abril de 1995 que 
se aprovou a Comissão Temporária Interna para tra-
tar da Reforma Política brasileira. Dez anos e três 
legislaturas depois, Sr. Presidente, e absolutamente 
nada de prático foi votado. E a ausência de reformas 
estruturais em nossas instituições públicas acabou 
funcionando como um ingrediente a mais que favore-
ce esta teia de subornos, mensalinhos, mensalões e 
outras práticas nefastas que mancham a imagem do 
Congresso Nacional.

Como se não bastassem estes desvios, o sistema 
eleitoral relaciona-se com um sistema de governo no 
qual o Presidente da República, para sobreviver, ne-
cessita constituir maioria no Congresso, o que é algo 
complexo pela diversidade do quadro partidário. Esta 
dramática necessidade de formar a chamada base de 
sustentação é uma das matrizes que gera esta rede 
de favorecimentos e de vícios que contamina a vida 
pública nacional.

Assim, Srªs e Srs. Senadores, a reforma ampla 
das instituições brasileiras se impõe como um impe-
rativo histórico e absolutamente imprescindível. E ela 
deve ser profunda, tendo como objetivo principal / 
contribuir para o aprofundamento do regime político 
democrático, único caminho para resolver os nossos 
problemas sociais.

Para a consecução de tal objetivo, a reforma deve 
enfocar o reforço da governabilidade, fortalecendo os 
partidos políticos e a fidelidade partidária. E, sobretu-
do, deve estabelecer a afirmação da moralidade públi-
ca, da ética na vida política, mediante procedimentos 
transparentes para o financiamento das campanhas 
eleitorais.

Mesmo que seja uma tradição no Brasil, é pre-
ciso repensar o voto personalizado. Cada candidato 
é um centro de arrecadação e gastos de campanha. 
Para potencializar suas possibilidades de vitória, deve 
concorrer com seus companheiros de partido e dife-
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renciar sua proposta daquelas por eles apresentadas. 
Uma vez eleito, tende a perceber a vitória como obra 
sua e a desconhecer a importância dos votos dados à 
legenda e a seus companheiros, não eleitos, de cha-
pa. Nos legislativos, sentem-se livres para mudar de 
sigla, sempre que necessário. E não se preocupam 
em dar satisfações ao partido que o elegeu. É aí que 
nasce o perigoso individualismo, outra fonte cruel de 
desmandos e desvios.

A fidelidade partidária, portanto, não deve ser en-
carada enquanto um dispositivo autoritário ou limitador 
da atividade pública, mas como um imperativo para o 
fortalecimento do verdadeiro sentido de democracia.

Dentre as regras a serem revistas, no mesmo sen-
tido está o financiamento de campanhas, que guarda 
uma relação de funcionalidade estreita com os siste-
mas eleitorais.

Nossas eleições são caras, conforme parâmetros 
internacionais. Para se ter uma idéia desse custo, em 
1994 os gastos totais declarados à Justiça Eleitoral 
situaram-se entre 3,5 e 4,5 bilhões de dólares. Nas 
eleições norte-americanas de 1996, o gasto declarado 
foi de 3 bilhões de dólares!

Assim, um mecanismo que fixe as campanhas 
em torno dos partidos, e não de candidatos, implicará 
na redução da despesa. Com eleições mais baratas, 
deixaria de haver incentivo à prática do financiamen-
to privado clandestino e às contribuições feitas “por 
baixo do pano”.

Fica, portanto, claro que a mudança do sistema 
eleitoral é o problema fundamental da reforma política 
no Brasil. As diversas opções existentes exigem discus-
são aprofundada e, provavelmente, experimentação e 
aperfeiçoamento. Seja o sistema eleitoral proporcional 
de lista fechada, ou o distrital puro, ou, ainda, o sistema 
distrital misto, qualquer deles exige madura reflexão e 
sólida regulamentação para que funcione no Brasil.

Srªs e Srs. Senadores, estou convencida da ne-
cessidade urgente de se colocar um paradeiro às su-
cessivas crises políticas do País, provocadas, majori-
tariamente, pelo sistema partidário-eleitoral vigente. Há 
que se fazer uma reforma digna desse nome, que seja 
duradoura no tempo, provoque o amadurecimento de 
nossas instituições e saneie nossos hábitos políticos.

Almejo, sinceramente, que, passada a atual crise 
política, o Parlamento consiga aprovar regras sólidas 
e duradouras, que possam vigorar para as eleições 
municipais de 2008. O engajamento da sociedade, 
pressionando os Congressistas e o Poder Executivo, 

só ajudará à concretização desse importante passo no 
amadurecimento das instituições políticas do Brasil.

Mas, que fique claro, Sr. Presidente: podemos 
no futuro estabelecer a reforma institucional que seja 
próxima de nossos ideais, mas o que de fato se ne-
cessita é transformar de maneira radical a prática po-
lítica no País.

De nada adianta termos modelos novos de regras 
eleitorais se permanecerem as práticas antigas, típicas 
dos aproveitadores que procuram a atividade política 
apenas para obter dividendos econômicos, corroendo 
o sistema e disseminando o vírus da corrupção.

O que se precisa é reformar a política por dentro, 
através de um profundo exame de consciência para 
detectar se realmente os representantes do povo es-
tão sendo dignos desta alta responsabilidade delegada 
pelo voto popular.

Ao final do mandato do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, muito provavelmente o País perceberá 
que passou a metade deste período envolvido no ato-
leiro que tenta desvendar a origem dos desmandos e 
da corrupção.

Precisamos mais e mais de uma geração de 
políticos que seja expressão de um sentido puro de 
encarar a atividade pública, fazendo dela instrumento 
verdadeiro para transformar, não a sua conta bancária, 
mas a vida de milhares de brasileiros que continuam 
à margem da história, à margem da vida.

A reforma política há 10 anos espera pacien-
temente para nascer. É preciso cuidar para que não 
nasça velha, embotada pelos “costumes” e pelos “jei-
tinhos” que acabam se tornando cultura. Na verdade, 
são um culto a um passado que não quer se despregar 
do presente e que acha que pode perdurar no futuro. 
Assim, não adianta colocar remendo de pano novo em 
vestes velhas, porque a rotura será maior, como diz a 
Bíblia. Precisamos de leis novas, mas executadas por 
mentes igualmente renovadas, que refaçam os cami-
nhos da história brasileira, que inicie um ciclo virtuoso, 
baseado em conquistas positivas para nossa gente. 
Precisamos de novas instituições que sejam o anco-
radouro para mudanças essenciais na economia, que 
sepulte a supremacia do capital financeiro para abrir 
espaços vigorosos para a produção. Novas instituições 
que façam o milagre da justiça social, modificando de 
maneira profunda o perfil da distribuição da renda para 
que, finalmente, a felicidade possa sorrir nos lares de 
nossas famílias.
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É esta reforma radical que o País precisa. O Bra-
sil tem sede e fome de justiça!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.

 Durante o discurso da Sra. Íris de Araú-
jo, o Sr. João Alberto Souza, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Serys Slhessarenko, suplente de 
Secretário.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – V. Exª será atendida nos termos regi-
mentais.

Concedo a palavra, pela Liderança do Partido 
dos Trabalhadores, à Senadora Ideli Salvatti, por cinco 
minutos, acrescidos de mais dois.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
Liderança do PT. Sem revisão da oradora.) – Srª Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, há um determinado 
assunto que tem sido bastante polêmico, inclusive nos 
nossos trabalhos de investigação nas CPMIs. Houve, 
agora, uma decisão, ainda não definitiva, em que a Mi-
nistra Ellen Gracie, no seu despacho – eu o tenho aqui, 
em mão –, solicita com urgência “as necessárias infor-
mações às dignas autoridades, indigitadas co-autoras, 
após o que decidirei sobre o pedido de liminar”.

Trata-se da quebra do sigilo, do repasse da aber-
tura, de uma vez por todas, dos segredos que contêm 
o tão famoso disco rígido apreendido no Banco Op-
portunity na Operação Chacal, quando autoridades 
brasileiras estavam sendo investigadas num processo 
de arapongagem.

A Ministra Ellen Gracie, ao tomar essa decisão, 
concedeu a liminar, mas, no próprio despacho, fica claro 
que ele tem caráter provisório, até que as autoridades, 
ou seja, os dois Presidentes das CPMIs, tanto o dos 
Correios quanto o da Compra de Votos – ou Mensa-
lão –, apresentem a justificativa, a razão pela qual é 
importante que este sigilo seja de uma vez por todas 
quebrado e o que tem dentro desse famoso disco rígi-
do do Banco Opportunity, o que o conteúdo dele tem 
a contribuir com as investigações que estão em curso 
nessas duas CPMIs.

É muito importante trazermos este assunto à baila, 
porque ele tem sido polêmico. Tenho sofrido conseqüên-
cias amargas por trazer reiteradas vezes este assunto 
ao debate. Mas esse é um dos principais segredos que 
vêm sendo acobertados, resguardados.

Quando o disco rígido foi apreendido, houve uma 
decisão judicial para que não se permitisse abri-lo. Po-
rém, todos se perguntam: “O que é que tem nesse dis-
co rígido, que não poder ser aberto de jeito nenhum”, 
Senador Valadares?

Eu tive a oportunidade de conversar com o Pre-
sidente da CPMI dos Correios, o Senador Delcídio. 
Teremos de tomar medidas imediatamente, para que 
possamos apresentar as razões pelas quais a quebra 
desse sigilo é tão importante para se dar continuidade 
às investigações.

Ponderei ao Senador Delcídio: o Senado está 
contratando empresas para auxiliar no rastreamento 
da movimentação financeira, na questão das contas 
do Marcos Valério, do “valerioduto”, e que, se for o 
caso, talvez devamos contratar também um escritório 
de advocacia do melhor calibre, da melhor cepa, para 
que, efetivamente, tenhamos, de uma vez por todas, 
a quebra desse sigilo.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – V. Exª 
me permite um aparte, Senadora?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Já 
vou lhe conceder, Senador Demóstenes. Até porque já 
tive oportunidade de registrar essa situação do disco 
rígido e a maneira pela qual o Sr. Daniel Dantas ope-
rou, na última década.

Inclusive, peço que seja colocada, na íntegra, a 
Carta Aberta do Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça, o Ministro Edson Vidigal, divulgada ao con-
ceder uma liminar contrária aos interesses do Sr. Da-
niel Dantas.

[...] Tão logo, há alguns meses, decidindo em favor 
dos fundos de pensão, cassei uma liminar, cujos efeitos 
incomodaram, e ainda incomodam, interesses podero-
síssimos no setor de telecomunicações, fui avisado de 
que ações de trabalho sujo se desencadeariam contra 
mim. Seria “grampeado”, seguido, filmado. Meus ami-
gos, familiares e pessoas mais próximas passariam a 
estar, eles também, sob intensa vigilância. [...]

O que parece que aconteceu, porque a Carta 
Aberta, do Ministro Vidigal, é fruto dessa ameaça.

Também quero que seja registrada a reportagem, 
bastante extensa, publicada na Folha de S.Paulo, de 
domingo, dia 2 de outubro, em que uma juíza acusa 
o Daniel Dantas de tentativa de corrupção, para que 
ela modificasse a sentença que estava emitindo, in-
clusive por pessoas à mando do Sr. Daniel Dantas. A 
reportagem é bastante explícita e descreve, com de-
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talhes, como foi a operação, a tentativa de modificar 
a decisão da juíza.

Esse procedimento é algo que efetivamente va-
mos ter de, uma vez por todas, encarar. O Sr. Daniel 
Dantas e o Banco Opportunity têm muitas razões para 
serem investigados pelas CPMIs dos Correios e da 
Compra de Votos.

Quero apenas listar alguns pontos: umas das 
principais fontes abastecedoras das contas das em-
presas do Marcos Valério são exatamente as empresas 
administradas pelo Sr. Daniel Dantas, como a Telemig 
Celular, a Amazônia Celular. Há, inclusive, depósitos da 
Brasil Telecom num período em que não havia nenhum 
contrato. Foram mais de cinco milhões. Há ainda toda 
aquela suspeita quanto à ida do Palmieri com o Marcos 
Valério para aquele acerto, em Portugal, da Telemig 
com a Portugal Telecom. Há a história da agenda da 
Karina, em que aparecem várias reuniões...

(A SRA. Presidente faz soar a campai-
nha.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – ... e 
intermediações com o Sr. Marcos Valério, Carlos Ro-
temburg, pessoa profundamente ligada.

Motivos para a investigação pelas duas CPMIs 
não faltam. Inclusive, houve uma grande polêmica – e 
não sei por que razão, porque eu, por exemplo, votei 
três vezes para quebrar aquele sigilo das corretoras, em 
que há suspeitas de desvios por conta de investimen-
tos, de fundos de pensão da ordem de nove milhões... 
Não que nove milhões não sejam um valor que deva 
ser investigado. Tenho a convicção de que sim.

A movimentação de Daniel Dantas, do Banco Op-
portunity, com os fundos de pensão, no período em que 
comandou todo o processo de privatização da Brasil 
Telecom, é de bilhões. Trata-se de uma movimentação 
astronômica e se ela não merece investigação, não 
sei mais o que merece ser investigado.

Ouço, com muito prazer, o Senador Demóste-
nes. 

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Sena-
dora Ideli, quero concordar com V. Exª sobre a opor-
tunidade de se fazer a investigação a respeito do Sr. 
Daniel Dantas e do Opportunity. Precisamos saber o 
que há nesse disco rígido e fazer qualquer espécie de 
investigação, independentemente de Partido. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Exa-
tamente.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Se apare-
ceu a denúncia e há lastro, não tem cabimento ficarmos 
acobertando-a. As duas CPMIs fizeram requerimento 
solicitando essa quebra de sigilo. Quero lembrar, até 
pelo que V. Exª leu no início, que a Ministra Ellen não 
indeferiu nem deferiu a liminar. 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não, 
não.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Simples-
mente, pelo argumento utilizado de que no disco havia 
operações legais e que estas poderiam expor não sei 
o quê, a Ministra entendeu por bem ouvir as duas...

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Ali-
ás, Senador Demóstenes, quero dizer publicamente, 
para que não paire qualquer dúvida, que a posição e 
o encaminhamento da Ministra Ellen Gracie foram per-
feitos. Ela o fez preliminarmente, em caráter transitório, 
até que sejam explicitadas as razões. 

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Exa-
tamente.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – É 
devido a isso toda a nossa iniciativa de conversar com 
o Senador Delcídio, para que possamos ter um emba-
samento e uma justificativa bem clara e explicitada, e 
para que não pairem dúvidas, até para consubstanciar 
a decisão da Ministra Ellen Gracie, que, tenho certeza, 
não poderá ser contrária à quebra desse sigilo.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Então, 
quero somente dizer que a Ministra pediu essa informa-
ção e tenho certeza, até pelos argumentos que V. Exª 
levantou, especialmente em relação à ida a Portugal 
e às operações que acabaram por abastecer o “vale-
rioduto”, que temos todo o direito, nessas duas CPMIs 
do Congresso, de fazer essa investigação.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Demóstenes, e é esse o nosso único 
espírito. Estamos trazendo o assunto pela relevância 
e importância que tem.

Os dois Presidentes das CPMIs, Senadores Del-
cídio e Amir Lando, compõem nosso corpo de Sena-
dores e estão nessa difícil tarefa de seus trabalhos, a 
fim de que possamos levar à Ministra Ellen Gracie o 
arrazoado, a justificativa para que ocorra, de uma vez 
por todas, a quebra desse tão famoso sigilo do disco 
rígido do Sr. Daniel Dantas e do Banco Opportunity.

Muito obrigada, Srª Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Concedo a palavra, pela Liderança do 
PFL, ao Senador José Agripino, por cinco minutos 
acrescidos de mais dois.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, dia 15 é o Dia do Professor e dia 12 é o 
Dia da Criança. A ambos minhas homenagens. 

Mas eu gostaria de homenagear o professor, ou 
a educação, com um enfoque um pouco diferente. Eu 
gostaria de falar sobre um projeto de minha autoria que, 
na verdade, significa a intenção de colaborar com o 
Governo – o Governo da Senadora Ideli Salvatti. Hoje, 
dei uma colaboração ao Governo no sentido de tomar 
uma iniciativa corretiva de rumos.

Senador Rodolpho Tourinho, às três e meia da 
tarde, estive na Procuradoria-Geral da República acom-
panhado do Presidente em exercício do nosso Partido, 
Senador José Jorge. Lá não puderam estar o Líder na 
Câmara e o Líder da Minoria, Deputados José Carlos 
Aleluia e Rodrigo Maia, mas assinaram o documento 
em que o PFL adotou uma providência, preocupado 
que está com essa escalada de denúncias de corrupção 
que invade o Poder Executivo. A última, agora, é sobre 
o Vavá, o irmão do Presidente, uma figura simplória 
que não conheço, mas que foi objeto de uma matéria 
da Veja, uma revista que não mente, colocando insi-
nuações ou denúncias muito graves que têm como 
antecedente a não-tomada de providências por parte 
do Presidente da República em casos de improbidade, 
inclusive aqueles que envolvem familiares seus.

Conforme anunciei hoje, tomamos a providência 
de entrar com uma representação no Ministério Público, 
tratando de duas questões: primeiro, falando em crime 
de tráfico de influência para o caso de o Sr. Vavá ter 
pedido a audiência e ela ter sido concedida por pes-
soas que, normalmente, não concedem audiências a 
qualquer um. O Sr. Vavá, muito embora seja uma figura 
simplória, obteve a audiência e, na minha opinião, na da 
revista e na de muita gente, promoveu um espetáculo 
triste de tráfico de influência. E é preciso barrar isso. Já 
que o Presidente não barra com admoestações claras, 
cabe a nós, da Oposição, tentar fazê-lo com tomada 
de posição no campo jurídico e legal. 

Mas, além do crime de tráfico de influência, há 
um outro crime que deve ser investigado e é objeto de 
nossa ação junto à Procuradoria-Geral da República: 
o crime da improbidade administrativa. Se os órgãos 
procurados pelo Sr. Vavá – pelo simplório Sr. Vavá – 
atenderam aos pedidos, que não são simplórios, do Sr. 
Vavá, então foi cometido crime de improbidade admi-
nistrativa e tanto devem ser punidos quem pediu como 

quem atendeu os pedidos, porque o interesse público 
pode não ter sido respeitado em ambos os casos.

A minha preocupação, Senador Demóstenes, 
V. Exª que é jurista, um homem afeto e muito ligado 
às leis, é com a celeridade da atuação do Ministério 
Público. 

Fizemos uma reunião do Partido, ontem, para ana-
lisarmos de que instância iríamos lançar mão. Podíamos 
pedir, mediante requerimento, a audiência do Sr. Vavá 
– o simplório Sr. Vavá – numa Comissão Parlamentar 
de Inquérito, ou convocá-lo à Comissão de Fiscalização 
e Controle, ou levar o caso ao Ministério Público. Opta-
mos, até para não criarmos constrangimentos a quem 
quer que seja, por uma instituição que existe para de-
fender o interesse coletivo, chamada Ministério Público, 
em que confiamos e a que recorremos, esperando que 
seja célere, seja rápida nas investigações, para que se 
dê um basta nessa história toda – os amigos do filho 
do Presidente, o empréstimo do Presidente, agora, o 
Sr. Vavá: são tantos os casos em volta do Presidente 
–, para que a punição venha e a impunidade não es-
timule a prática permanente do delito. 

Em causa estão dois casos: improbidade admi-
nistrativa e tráfico de influência.

Mas eu queria falar hoje, Srª Presidente, sobre o 
Primeiro Emprego e a colaboração que estou dando, 
também ao País e ao Governo, no sentido de socorrer 
um programa que foi ícone do Governo e que não está 
bem. Está muito mal. 

O programa Primeiro Emprego, Senador Mão 
Santa, V. Exª sabe, foi cantado em prosa e verso pelo 
Presidente da República, foi estandarte, foi publicida-
de grossa do Governo, como se fosse a salvação da 
Pátria – que eu queira que fosse.

Em 2004, o ano de sua criação, foram lançados 
no Orçamento da União R$160 milhões. Sabe quanto 
gastaram? Sabe quanto o Governo conseguiu gastar 
do ícone dos programas no campo social da geração 
de emprego, dos propalados dez milhões de empre-
gos prometidos ao povo do Brasil? Foram gastos 32 
milhões, 20% da verba orçamentária. Colocaram no 
Orçamento 160 e conseguiram gastar 32.

Bom, era o primeiro ano, um ano difícil, Senador 
Ramez Tebet. O segundo ano, 2005, como é que está? 
Incrível: baixaram de 160 para 140 milhões a dotação 
orçamentária. Parece que nem eles próprios acredi-
taram na idéia que lançaram ao País. E quanto é que 
gastaram até agora? Gastaram 19 milhões – dos 140, 
gastaram 19 milhões. No primeiro ano inteiro, gasta-
ram 32 e, agora, até quase o final do ano, 19 milhões. 
Programa fracassado. 

Pois para socorrê-lo eu apresentei – e já foi apro-
vado na semana passada, por unanimidade, na Co-
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missão de Assuntos Sociais – um programa que é de 
fácil execução. Chama-se Bolsa de Aperfeiçoamento 
Profissional, com recursos do FAT, e já houve quem, 
do Governo, dissesse: “Recursos do FAT? Vão estruir, 
vão gastar o dinheiro do FAT com isso?” 

Senador Ramez Tebet, o FAT recebe dinheiro da 
arrecadação do PIS-Pasep, que, no ano passado, arre-
cadou R$21 bilhões. Desse valor, R$16 bilhões foram 
repassados ao FAT, que deveria ter recebido os R$21 
milhões integrais, e R$5 bilhões foram gastos em pa-
gamento da dívida, foram esterilizados. Se esterilizou, 
é sinal de que o Governo dispõe de recursos para fi-
nanciar programa de geração de emprego.

Pois, para socorrer o Programa Primeiro Empre-
go, apresentei a Bolsa de Aperfeiçoamento Profissional 
com recursos do FAT, modestos recursos de R$175 
milhões, destinados a bolsas para estudantes de uni-
versidades públicas e privadas, no valor de R$200,00, 
em termos de 2002, quando apresentei o projeto – e 
só agora estamos conseguindo aprová-lo –, quando o 
salário mínimo era de R$200,00. Logicamente, a bol-
sa, para os dias de hoje, seria de R$300,00. Isso para 
que um estudante de universidade pública, por exem-
plo, de Campo Grande, que estuda Medicina possa, 
durante 6 meses,...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Já con-
cluo, Srª Presidente.

Isso para que o estudante de Medicina, receben-
do aquele valor de R$200,00, hoje R$300,00, possa ir 
para o interior do seu Mato Grosso prestar serviços e 
se adestrar na sua profissão, num hospital do interior, 
curando pessoas, administrando receitas, prestando 
serviços na sua profissão. Ou para que um estudante 
de Direito possa ir para uma comarca do interior, tra-
balhar num cartório, numa defensoria pública, e, com 
a bolsa de R$300,00, adestrar-se na profissão e pres-
tar o serviço coletivo. Ou, no caso de estudantes de 
universidades privadas, para que possam se deslocar 
para micro, pequenas e médias empresas, onde pos-
sam adestrar-se em uma profissão. Se são estudantes, 
por exemplo, de eletrotécnica e vão trabalhar em uma 
empresa que atua nessa área, dela receberiam 25% 
da bolsa, e, com o recurso do FAT, os 75% restantes 
da bolsa. Para quê? Para que o estudante tenha meios 
para pagar a universidade privada onde estuda, para 
adestrar-se em uma profissão e entrar já no mercado 
de trabalho, tudo orientado pelas universidades públi-
cas ou privadas, auxiliadas pelo Sine, pelo IEL e pelo 
CIEE, em um círculo fechado, com recursos garantidos 
e com objetivo claro: estudante universitário.

E meu objetivo é atender a um milhão de estu-
dantes universitários – 500 mil da universidade públi-
ca e 500 mil da universidade privada –, dando a eles 
um encaminhamento na vida e uma oportunidade de 
adestramento profissional.

Ouço, com muito prazer, Srª Presidente, o aparte 
do Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador 
José Agripino, o projeto de V. Exª é muito importante. 
Objetiva amparar o estudante da universidade públi-
ca e da universidade particular. Mas as coisas não 
andam, Senador Agripino, por mais boa vontade que 
tenhamos. É tão importante o programa de sua auto-
ria que, acredito, V. Exª não se incomodaria se o Go-
verno o adotasse como projeto dele próprio. Aí, eles 
tomariam providências. Se o Governo se apropriar 
da sua idéia, não tenho dúvida de que será capaz de 
editar uma medida provisória. Fora isso, o projeto vai 
ficar andando aqui muito tempo, lamentavelmente. Daí 
faço um apelo, pois considero muito importante ajudar 
o estudante da universidade. V. Exª citou o meu Mato 
Grosso do Sul. Eu sou político lá. V. Exª não imagina 
como os estudantes nos pedem que os auxiliemos. 
Pedem qualquer auxílio para pagar uma mensalidade 
quando estão na universidade particular. Pedem livros 
didáticos. Consultam-nos se podemos auxiliá-los nos 
estudos. Quando estão nas universidades públicas, vi-
vem dificuldades, porque nem sempre são moradores 
da cidade onde está o campus da universidade; vêm 
de fora e lutam com muita dificuldade. Por isso, cum-
primento V. Exª por esse projeto. Tomara que, aprovado 
na Comissão de Assuntos Sociais, tome um encami-
nhamento urgente aqui, no Senado da República, e 
possamos votá-lo, e votá-lo por unanimidade. V. Exª 
está de parabéns!

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Obrigado, 
Senador Ramez Tebet. O que me animou a fazer o pro-
nunciamento de hoje foi o que ocorreu na Comissão 
de Assuntos Sociais na semana passada, quando o 
projeto foi votado por unanimidade e ouvi o depoimento 
favorável e elogiativo de cada um dos Senadores pre-
sentes. E eram muitos! Isso me estimulou a fazer este 
pronunciamento, para que o Plenário tomasse conhe-
cimento desta idéia. E agora acolho a sugestão de V. 
Exª quanto a autoria deste projeto, cujo único objetivo 
é o de levar o benefício a pelo menos um milhão de 
estudantes, de universidades públicas e universidades 
privadas, no adestramento da sua profissão, na ocu-
pação e renda durante seis meses, prorrogáveis por 
mais seis meses; a estudantes que, quando estão na 
escola privada, têm dificuldades em pagar a própria 
mensalidade. Pois bem, se o preço que eu tiver de 
pagar pela aprovação do projeto for abrir mão da au-
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toria, está passado no papel: podem riscar a autoria 
do Senador José Agripino Maia e botar “Partido dos 
Trabalhadores, Governo Luiz Inácio Lula da Silva”.

Se aprovarem o Projeto Bolsa de Aperfeiçoa-
mento Profissional, abro mão da autoria, com o maior 
prazer, em benefício do adestramento do estudante 
universitário do Brasil.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Concedo a palavra, pela inscrição, ao 
Senador Mão Santa, por dez minutos, acrescidos de 
mais dois.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dora Serys Slhessarenko, que preside esta sessão, 
Senadoras e Senadores, brasileiras e brasileiros aqui 
presentes e que nos assistem pelo sistema de comu-
nicação do Senado, hoje o meu Partido, por intermédio 
do grande Líder Ramez Tebet, fez uma saudação às 
crianças e às professoras. Senador Demóstenes, como 
o nosso Senador e Professor Cristovam Buarque sem-
pre repete, são os pilares do futuro. Mas esse futuro 
está comprometido. Bastaria, Senadora Serys Slhes-
sarenko, que se observassem as palavras de Cristo 
– e quis Deus que estivesse V. Exª, como professora, 
presidindo esta sessão e presente Magno Malta, ele 
que é um homem de muita fé, ligado à mensagem de 
Cristo. Eu faria nossas aquelas palavras de Cristo, Se-
nador Ramez Tebet. Bastaria isso. Não seria necessário 
o Estatuto da Criança e do Adolescente não. Bastaria 
isto: consolidar este País cristão.

Magno Malta, “vinde a mim as criancinhas”; “ai 
daquele que escandalizar uma criança”  disse Cristo. 
Demóstenes, “é melhor colocar no pescoço uma pedra 
atada e se lançar no fundo do mar”. Magno Malta, “para 
entrares no Reino dos Céus, faça como uma criança”. 
Bastaria isso o Governo aprender. Eles não vão ler 
esse negócio de Estatuto da Criança e do Adolescen-
te. Eles não vão ler. O Presidente da República disse 
que não gosta de ler. Então, ele não vai ler o Estatuto. 
Mas essa mensagem de Cristo, pelo menos nos tem-
plos, eu acho que talvez ele possa ouvir. Será que ele 
não gosta também de ouvir? É só de falar, falar e fa-
lar? Como foi o nome que ele disse? Urucubaca. Será 
que tem uma urucubaca lá no Alvorada, que não entra 
nem essa mensagem simples de criança? 

Mas, Senadora Serys Slhessarenko, V. Exª é a 
estrela deste PT que está aí: é professora. Atentai bem, 
ó Lula! O Presidente da República tem; Vossa Exce-
lência o é. Senadores e Senadoras, temos. Banqueiros 
e milionários têm, Lula, pois estão mais enriquecidos 
no seu Governo, assim como fazendeiros, fazendários, 
políticos e empresários. Lula, a Humanidade só chama 

de Mestre aos professores – não chama Presidente, 
não chama general.

Mestre! Esta é a maior homenagem, que não 
chega aqui. E as crianças, Senadora Serys? Esse 
negócio de Fundef foi do ex-Ministro Paulo Renato. 
Eu não sou tucano; quem é tucano é o Senador De-
móstenes Torres.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Sou 
pefelista.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É pefelista, 
é porque eles são irmãos gêmeos, são irmãos siame-
ses. O Paulo Renato foi um bom Ministro e criou esse 
Fundef. Agora, o Governo implanta o Fundeb, uma 
solicitação nossa, dos Governadores de Estado. Uma 
inspiração nossa; não do Fernando Henrique, nem 
do Luiz Lula Paz e Amor sem Letras. Não foi, porque 
eles consolidaram os recursos para o ensino, o antigo 
Primário e Ginásio do nosso tempo, Senador Ramez 
Tebet. E é claro que o Ensino Médio, o antigo Cien-
tífico, Clássico, Normal, é até mais dispendioso, por 
causa do currículo, da carga horária, da diversidade 
de matérias. E como mantê-lo se não havia dinheiro 
para tal? Criaram o Fundeb – reivindicação nossa, 
dos Governadores, mas acontece que não tem mais 
dinheiro algum para as creches. Acabou!

Senador Antonio Carlos Valadares, é como Char-
les de Gaulle disse: “Este não é um país sério!”. É, Se-
nador Ramez Tebet, ele disse isso mesmo. Não tem 
negócio de dizer que ele não disse; ele disse. E o pior, 
Senador Ramez Tebet, o de Gaulle profetizou os dias 
de hoje. Ele estava no Itamaraty em uma solenidade, 
Senadora Serys, Senador Ramez Tebet, e, em cinco 
minutos, foi apresentado a vinte generais. Charles de 
Gaulle, herói da Segunda Guerra Mundial, da Resis-
tência francesa – na França, só há quatro generais; em 
guerra, cinco –, num instante, foi apresentado a vinte. 
Este é o nosso País, Senador Ramez Tebet.

E as creches da LBA? Eu fui prefeitinho, estou 
aqui porque tinha LBA. Acabaram, acabaram, acaba-
ram! Antes, não havia problema. A Adalgisinha, minha 
mulher, era do serviço social. Ela pegava as creches, 
a LBA. Hoje, não há mais LBA. Então, na fase em que 
a criança é mais vulnerável, de três a seis anos, ela 
está desamparada, porque não existe mais creche. 
Colocaram essa responsabilidade para os prefeitos, 
mas eles, Senador Demóstenes, estão todos lasca-
dos, não estão? Como não têm condições, eles não as 
mantêm. Fecharam todas as creches. Há 25 milhões 
de crianças sem creche.

Atentai bem, Senador Rodolpho Tourinho. No 
nosso tempo, Bilac disse: “Criança! Não verás nenhum 
país como este!”. Senador Demóstenes, o que diria 
Olavo Bilac hoje? “Não verás nenhum país como este!”. 

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL486     



34914 Quarta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

Ele deve estar envergonhado com a corrupção, com a 
falta de virtudes. Um mar de lama, não; com oceanos 
de lama que existe na nossa política.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Senador 
Mão Santa, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – A educação 
tem de ser de qualidade para todos. 

Senador Demóstenes, concedo o aparte a V. 
Exª.

O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Apenas 
para dizer que acho que Bilac diria: “Não verás país 
nenhum!”.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Não estou 
dizendo? O pai e a mãe do Senador Demóstenes co-
locaram o nome de S. Exª em homenagem ao grande 
orador grego. Mas o orador goiano já o superou, porque 
o outro era gago e este é sabido demais. Em poucos 
instantes, afirmou: “Não verá país nenhum!”.

Querida Professora Serys – e digo assim com 
sinceridade –, como as professores eram sorridentes, 
eram alegres, tinham esperança! Agora, há vinte dias, 
pedem uma audiência com o Ministro, que ninguém 
sabe o nome, que ninguém viu, que ninguém conhece. 
Ele é do PT. Eu não o conheço. Perguntei no Piauí e 
ninguém sabe quem é ele; perguntei ao Paulo Paim, 
ele também não o conhece. Tiraram o Cristovam Bu-
arque, o outro que foi ser presidente do PT – que já 
depuseram – e colocaram um aí que olha o resultado: 
as professoras estão solicitando uma audiência há vinte 
dias – está aqui o documento. Que vergonha! A Serys 
vai falar depois e vai conseguir essa audiência. Está 
aqui o documento de greve: pedem uma audiência e o 
Ministro não recebe os professores. Que País é este, 
Bilac? Criança, não verás nenhuma indignidade como 
esta: um Ministro que não recebe os professores! Se 
ele, que é o Ministro da Educação, não recebe os pro-
fessores, a quem vai receber, Serys?

Eu vim de uma geração em que as professoras 
nos encantavam. Eu mesmo fiquei na porta de uma 
Escola Normal para buscar uma professora para me 
casar. E hoje elas estão decepcionadas, desestimula-
das, desencantadas.

É verdade, o Ministro não as recebe. E o Pre-
sidente da República também não o demite, porque 
não sabe quem é ele, nunca o viu, nem o conhece. Eu 
já fiz um concurso e ninguém conhece esse Ministro. 
Conheciam o Professor Cristovam Buarque, que ele 
demitiu por telefone. O outro, com aquela mania de 
colocar derrotados no Ministério, ainda se conhecia, 
foi um Prefeito; mas, e esse?!

Professora Serys, nós queríamos que V. Exª ga-
rantisse a audiência do Ministro com os professores 
que estão em greve. A greve não é simples. Ó, Lulinha, 

600 mil estudantes estão em greve, inclusive uma filha 
minha, Tourinho, a Daniela. Rapaz, que inspiração! Vir 
para cá e ver que a Universidade Federal é uma lástima! 
Estão em greve. Seiscentos mil estudantes é o núme-
ro de alunos atingidos! Cinqüenta e cinco instituições 
federais de Ensino Superior! Aí está o resultado. 

E mais, Professora Serys, Padre Antônio Vieira, 
que andou lá no Nordeste, disse, Demóstenes, que 
um bem nunca vem só, mas também uma desgraça 
nunca vem só. Nessas instituições federais de ensino, 
que estão em greve, há hospitais universitários, que 
atendem aos mais pobres, que estão na fila, sofrendo, 
desesperados, morrendo, humilhados, sacrificados. 
Quantos brasileiros estão nessa situação! E o Minis-
tro não recebe o comando geral. O feitiço caiu com o 
feiticeiro. Lá no Piauí se diz isso, Demóstenes.

O Lula é PhD em fazer greve, ensinou a fazer 
greve. Agora, está todo mundo em greve, e ele não 
sabe como acabar com a greve. Está aí, isso é greve, 
estudante universitário.

Então, essas são as nossas palavras, Senadora 
Serys. E quis Deus que V. Exª estivesse presidindo esta 
sessão, para eu lhe dizer o seguinte: a educação tem 
de ser de qualidade. E falo, ó Lula, porque – ó Sena-
dor Augusto Botelho, desligue aí o telefone – criei no 
Estado do Piauí o maior desenvolvimento universitá-
rio, não do Brasil, mas do mundo. No último vestibular 
que presidi, havia 66.840 brasileiros inscritos nos 400 
cursos, nos 32 campi universitários. Hoje, em Tere-
sina – o exemplo arrasta –, há quatro faculdades de 
Medicina. Entendi, Senador Antonio Carlos Valadares 
– está aí na globalização; na Internet se vê –, que pa-
íses com educação são saudáveis, ricos e felizes; se 
não têm educação, são pobres, doentes e infelizes. E 
estamos caindo na educação. Essa é a verdade, esse 
é o desespero.

Senadora Serys Slhessarenko, tenho o que ensi-
nar. Eu era prefeitinho, que ninguém do núcleo duro foi 
e nem vai ser, porque não serão eleitos nem síndicos 
de edifício quando saírem daí.

Recebi, Senador Demóstenes, um convite para ir 
para a Alemanha, de uma multinacional Merck Sharp 
& Dohme, do Piauí.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Peço-lhe mais 
um minuto, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Já lhe concedi quatro minutos a mais, 
mas lhe está concedido mais um minuto, Senador.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Em home-
nagem às professoras, e V. Exª representa bem essa 
classe sofrida e generosa.
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Um quadro vale por dez mil palavras. Cheguei à 
Alemanha, prefeitinho da Parnaíba, do Piauí, e o meu 
intérprete era um diretor químico da Merck Sharp & Do-
hme, maior multinacional de medicamentos. Professor 
Demóstenes, eu andava na rua, parava o trânsito, e ele 
gritava “Professor Basedow!” e passava. Eu entrava em 
um restaurante, e ele gritava “Professor Basedow!”, e 
nos era dada a melhor mesa. No teatro, dizia “Professor 
Basedow!”, e a melhor cadeira do teatro nos era reser-
vada. No meu jeito extrovertido, perguntei: “Venha cá, 
Basedow, você não é diretor químico da Merck, pode-
rosa e rica?”. Ele disse: “É, mas o título mais honroso 
aqui na Alemanha é o de professor, e eu o era. Fui pro-
fessor em Heidelberg, onde estudou Einstein. Depois, 
entrei, fiz concurso, sou diretor químico, poderoso e 
rico, mas o título mais honroso é o de professor. Eu 
me apresento e, para poder usar o título, eu tenho de, 
toda semana, dar uma aula de Química”.

E me levou a Heidelberg, uma cidade antiga. A 
Alemanha é nova, moderna, pois foi reconstruída após 
as guerras. Heidelberg é antiga. Ele disse: “Aqui, o mun-
do respeitou a educação e a universidade. Einstein!”.

Esse é o quadro que eu queria...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, são 
estas as nossas palavras, como disse Cristovam Bu-
arque: que esses pilares do futuro sejam respeitados 
e protegidos, em homenagem principalmente às crian-
ças! V. Exª as teve como mulher, mãe e professora. E 
que as professoras sejam protegidas, amparadas e 
respeitadas! Aí, sim, vamos dizer, como Bilac: “Crian-
ça, não verás país nenhum como este!”.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Concedo a palavra ao Senador João 
Batista Motta para uma comunicação inadiável, por 
cinco minutos.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui 
hoje fazer uma homenagem ao Município capixaba 
de Marechal Floriano, que está completando 14 anos 
de emancipação política e administrativa. Distante 
45 quilômetros da Capital do meu Estado e com 288 
quilômetros quadrados de área, Marechal Floriano é 
uma cidade de gente alegre, hospitaleira e trabalha-
dora. O Município foi colonizado por imigrantes euro-
peus, especialmente italianos, prussianos e alemães, 
e vive da atividade agrícola. Chamada de “Cidade das 
Orquídeas”, Marechal Floriano tem forte potencial tu-
rístico, em função de sua beleza natural e de suas 
raízes culturais.

A povoação de Marechal Floriano teve início em 
1847, com a chegada à Colônia de Santa Isabel (per-
tencente a Domingos Martins) de 39 famílias originárias 
da Prússia Renana. Depois, chegaram alemães e ita-
lianos. Na época, a região era conhecida como Braço 
Sul, em referência ao rio que corta a cidade, afluente 
do rio Jucu. A partir de 13 de maio de 1900, quando 
foi inaugurada a Rede Ferroviária Leopoldina, ficou 
conhecida como Marechal Floriano, em homenagem 
ao Presidente do Brasil. Na realidade, o distrito só foi 
elevado à categoria de município em 30 de outubro de 
1991. Nesses 14 anos de existência, graças ao esforço 
de sua gente trabalhadora, Marechal Floriano cresceu 
e se fortaleceu no cenário estadual.

As principais atividades econômicas do Município 
são o café, a avicultura e a suinocultura. Marechal Flo-
riano tem-se destacado ainda na oleicultura – cultura de 
legumes e hortaliças. Seus produtos abastecem hoje 
boa parte da região metropolitana da Grande Vitória. 
O Município tem apenas 12.188 habitantes, sendo que 
a maioria (6.918) vive na zona rural, dedicando-se à 
agricultura familiar. Localizada na região sul-serrana 
do Estado, a cidade tem clima frio durante a maior par-
te do ano, atraindo turistas de várias regiões do País, 
que para lá se deslocam em busca de tranqüilidade, 
de belas paisagens e de excelente comida.

Quero parabenizar o meu particular amigo Elias 
Kiefer, Prefeito de Marechal Floriano, pela emancipação 
política e administrativa do Município, cumprimentan-
do, por seu intermédio, todo o seu povo hospitaleiro 
e trabalhador. E, nesta oportunidade, reitero o meu 
compromisso com o Estado do Espírito Santo e, em 
especial, com Marechal Floriano, colocando-me à dis-
posição para que, juntos, possamos transformar esse 
Município num lugar cada vez melhor para se viver.

Por último, deixo meu abraço aos Vereadores 
desse Município e à sua gente, como disse, tão hos-
pitaleira. Vale a pena todo brasileiro que se dirigir ao 
Estado do Espírito Santo para passar alguns dias de 
descanso subir a serra e visitar Marechal Floriano por-
que ali encontrará paz e muita tranqüilidade.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA
Não chegou à Mesa informação sobre acordo de 

Lideranças para apreciação do Projeto de Lei de Con-
versão nº 24, de 2005, constante do item 1 da pauta.

Está encerrada a Ordem do Dia. 
Nos termos do §6º do art. 62 da Constituição 

Federal, ficam sobrestadas as demais deliberações 
legislativas.
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São as seguintes as matérias cuja apre-
ciação é sobrestada:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 24, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 253, de 2005) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 24, de 2005, proveniente da 
Medida Provisória nº 253, de 2005, que prorroga 
os prazos previstos nos arts. 30 e 32 da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Relator revisor: Senador César Borges
Prazo final: 20.10.2005

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 254, de 2005 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, Medida Pro-
visória nº 254, de 2005, que revoga a Medi-
da Provisória nº 249, de 4 de maio de 2005, 
que dispõe sobre a instituição de concurso de 
prognóstico destinado ao desenvolvimento da 
prática desportiva, a participação de entidades 
desportivas da modalidade futebol nesse con-
curso, e o parcelamento de débitos tributários 
e para com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS.

Relator revisor: Senador Wellington Sal-
gado de Oliveira

Prazo final: 26.10.2005

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 25, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 255, de 2005) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 25, de 2005 (prove-
niente da Medida Provisória nº 255, de 2005), 
que prorroga o prazo para opção pelo regi-
me de Imposto de Renda Retido na Fonte de 
Pessoa Física dos participantes de planos de 
benefícios; altera as Leis nºs 11.053, de 29 de 
dezembro de 2004, e 9.311, de 25 de outubro 
de 1996; e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Amir Lando
Prazo final: 31.10.2005

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 256, DE 2005 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 256, de 2005, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios de 
Minas e Energia e dos Transportes, no valor 
global de quatrocentos e vinte e cinco milhões, 
novecentos e cinqüenta mil, setecentos e trinta 
e quatro reais, para os fins que especifica.

Relator revisor: 
Prazo final: 18.11.2005

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 257, de 2005

Discussão, em turno único, Medida Pro-
visória nº 257, de 2005, que abre crédito extra-
ordinário, em favor dos Ministérios do Desen-
volvimento Agrário e da Integração Nacional, 
e de Encargos Financeiros da União, no va-
lor global de um bilhão, duzentos e quatorze 
milhões de reais, para os fins que especifica.

Relator revisor: 
Prazo final: 18.11.2005

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, § 1º, 
da Constituição Federal) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, 
parágrafo único, do Regimento Interno) 

(Encontra-se sobrestando a pauta a partir  
de 02.10.2005)

Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2005 
(nº 4.776/2005, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre 
a gestão de florestas públicas para a produção 
sustentável; institui, na estrutura do Ministério 
do Meio Ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro 
– SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to Florestal – FNDF; altera as Leis nºs 10.683, 
de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezem-
bro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
4.771, de 15 de setembro de 1965, 6.938, de 31 
de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973; e dá outras providências.

Dependendo de leitura dos pareceres 
das Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, de Assuntos Econômicos e de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle.
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7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 55, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.034, de 2005 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 55, de 2005 (nº 4.692/2004, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
Eleitoral, que extingue e cria cargos e funções nos 
quadros de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral 
e dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Parecer favorável, sob nº 1.513, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Edison Lobão.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 87, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, ten-
do como primeira signatária a Senadora Fátima 
Cleide, que altera o art. 89 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias. (Dispõe so-
bre a carreira dos servidores civis e militares 
do ex-Território Federal de Rondônia).

Parecer sob nº 1.662, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

9 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
12, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. (Dispõe sobre os processos em anda-
mento de criação de novos municípios).

Parecer sob nº 1.663, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, oferecen-
do a redação para o segundo turno.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-

do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que apresenta.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 59, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 59, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Arthur Virgílio, que altera a denominação da 
Zona Franca de Manaus para Pólo Industrial 
da Amazônia Brasileira. 

Pareceres sob nºs 1.130 e 1.605, de 
2005, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, 1º 
pronunciamento (sobre a Proposta): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; 2º pronunciamento (sobre a 
Emenda nº 2-Plen – Substitutivo): favorável.

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, DE 2004 

– COMPLEMENTAR 
(Votação nominal)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 162, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Augusto Botelho, 
que dispõe sobre a atuação das Forças Ar-
madas e da Polícia Federal nas unidades de 
conservação.

Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252, 
de 2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante; e

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Jefferson Péres. 

13 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  

DA CÂMARA Nº 25, DE 2004

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
25, de 2004 (nº 4.891/99, na Casa de origem), 
que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
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1991, que “dispõe sobre a organização da Se-
guridade Social, institui Plano de Custeio e dá 
outras providências”, e a Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que “dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências”, para dispor sobre o segurado 
de sociedade conjugal ou de união estável que 
exerce atividade contínua, sem fins lucrativos, 
no âmbito de sua própria residência.

Parecer sob nº 1.670, de 2005, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido. 

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 88, de 2004 (nº 6.101/2002, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990 – Código de Proteção e De-
fesa do Consumidor, dispondo sobre o direito 
de examinar o produto no ato da compra.

Parecer sob nº 1.533, de 2005, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Valdir Raupp, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria-
ção de funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador José Jorge.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho 
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema 
Rodoviário Nacional).

Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator ad hoc: Senador Rodolpho Tourinho.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 33, de 2005 (nº 2.970/2000, 
na Casa de origem), que altera a denomina-
ção do Porto de Sepetiba, no Estado do Rio 
de Janeiro, para Porto de Itaguaí.

Parecer favorável, sob nº 1.535, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Sérgio Cabral.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 44, de 2005 (nº 5.124/2001, na Casa 
de origem), que denomina Hospital Dr. Carlos Al-
berto Studart Gomes o Hospital de Messejana, 
localizado em Fortaleza, Estado do Ceará.

Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Reginaldo Duarte.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2005 (nº 2.354/2000, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que exclui uma fração da área 
da Reserva Extrativista do rio Ouro Preto, loca-
lizada nos municípios de Guajará-Mirim e Vila 
Nova Mamoré, no Estado de Rondônia.

Parecer favorável, sob nº 1.537, de 2005, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Valdir Raupp.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 63, de 2005 (nº 2.487/2003, 
na Casa de origem), que institui o dia 3 de 
dezembro como o Dia Nacional de Combate 
à Pirataria e à Biopirataria.

Parecer favorável, sob nº 1.632, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Eduardo Azeredo.

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 370, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 370, de 2005 (nº 
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1.377/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Isenção de 
Taxas e Emolumentos Devidos à Emissão e 
Renovação de Autorizações de Residência 
para os Cidadãos da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa, assinado em Brasília, 
em 30 de julho de 2002. 

Parecer favorável, sob nº 1.773, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

22 
REQUERIMENTO Nº 823, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 823, de 2005, do Senador Arthur Virgílio, 
solicitando seja concedido Voto de Conster-
nação ao Governo do Japão, por intermédio 
de sua Embaixada em Brasília, pela tragédia 
ocorrida há sessenta anos com o lançamen-
to de bombas atômicas em Hiroshima e em 
Nagasaki, no Japão, ocasionando a morte de 
centenas de milhares de pessoas.

Parecer sob nº 1.770, de 2005, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator ad hoc: Senador Roberto Saturnino, fa-
vorável, com a Emenda nº 1-CRE (Substitutivo), 
que oferece, que conclui pela apresentação de 
Voto de Solidariedade para com o povo japonês e 
todas as vítimas das bombas atômicas lançadas 
em Hiroshima e Nagasaki, há sessenta anos; e 
que esse Voto de Solidariedade seja levado ao 
conhecimento do Governo do Japão, por inter-
médio de sua Embaixada em Brasília.

23 
REQUERIMENTO Nº 933, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 933, de 2005, do Senador Sérgio 
Cabral, solicitando seja concedido voto de 
congratulações a Rádio Tupi, pelos seus 70 
anos de fundação.

Parecer favorável, sob nº 1.731, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator Senador Rodolpho Tourinho.

24 
REQUERIMENTO Nº 943, DE 2005

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 943, de 2005, da Senadora Ana Júlia 

Carepa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 86, de 2004, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Voltamos à lista de oradores.

Há quatro Srs. Senadores inscritos pela Lide-
rança. Além desses, estão regularmente inscritos a 
Senadora Heloísa Helena e vários outros. Os Líderes 
que farão seus pronunciamentos agora são os Sena-
dores Rodolpho Tourinho, Demóstenes Torres, Anto-
nio Carlos Valadares e Magno Malta. Apesar de todos 
terem direito a vinte minutos, pedimos que procurem 
ser breves para que todos tenham a possibilidade de 
se pronunciar. O Senador Valdir Raupp, de acordo com 
a inscrição, falará após a Senadora Heloísa Helena. 
Para atender a todos, a sessão terá de ser prorrogada 
até as 20h, com certeza.

Com a palavra, o Senador Rodolpho Tourinho, 
que falará pela Liderança da Minoria. Após S. Exª, 
pela Liderança do PFL, falará o Senador Demóste-
nes Torres.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela 
Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago de volta a 
discussão do problema do gás, que interessa ao meu 
Estado, interessa ao Estado do Senador Valdir Rau-
pp, ao Estado do Senador Antonio Carlos Valadares, 
enfim, a todos, ao Brasil.

Na quinta-feira passada, o jornal Valor Econô-
mico publicou matéria intitulada “Lei do gás vai tirar 
poder da Petrobras”. Era sobre um projeto do Gover-
no que, possivelmente, será encaminhado em regime 
de urgência, e a expectativa é que seja aprovado até 
dezembro – o envio por meio de medida provisória 
também não está descartado.

Nessa matéria foram colocados alguns pontos, 
sendo que alguns deles não são verdadeiros. Have-
ria, nesse projeto do Governo, nesse pretenso projeto 
do Governo: 

– a quebra do monopólio da Petrobras; 
– o fortalecimento da Agência Nacional de Pe-

tróleo; 
– a previsão de autorização e concessão no 

transporte, o que é verdade; 
– a criação de um órgão regulador; 
– a previsão de livre acesso às UPGNs, que são 

as Unidades de Processamento de Gás Natural;
– a criação da figura do consumidor livre;
– a criação de um mercado secundário compul-

sório de gás natural. 
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Quero chamar a atenção para aquilo que fazia 
parte do próprio título da matéria, “Lei do Gás vai tirar 
poder da Petrobras”. Não vai, não. O que vai tirar o poder 
da Petrobras é o meu projeto de lei, o PLS nº 226.

Haveria, então, a necessidade de mais um pro-
jeto de lei, além daquele que já tramita aqui, que é o 
meu projeto de lei? Creio que não. 

A regulamentação do segmento de exploração, 
desenvolvimento e produção já está consolidada, é 
bem conhecida pelos agentes e foi aprovada pela Lei 
nº 9.478/98. Não há necessidade de alterações con-
forme afirmado no texto da matéria.

Em segundo lugar, o foco da nova regulação deve 
ser no transporte e na comercialização de gás, tema 
principal do meu projeto.

O terceiro ponto é que o novo projeto vai prolon-
gar desnecessariamente a discussão e vai adiar as 
decisões num setor tão importante como o do gás.

O que poderia acontecer é o Governo, se tives-
se a humildade necessária, apresentar emendas ao 
PLS nº 226, o meu projeto, e discutir essas emendas, 
porque, de fato, como o próprio Ministro reconhece, os 
projetos podem até ser complementares – não tenho 
dúvida disso – e pode-se chegar a um meio-termo.

Dentro do projeto, há o Regime Jurídico do Trans-
portador. Esse é um tema importante no meu projeto de 
lei. Proponho transformar o atual regime de autorização 
para concessão. O projeto do Ministério das Minas e 
Energia propõe um regime jurídico misto, de autoriza-
ção e concessão, para a atividade de transporte.

Convivendo os dois regimes legais, teríamos mais 
problemas do que soluções: 

– arrisca-se ter gasodutos de transporte similares 
com regulação distinta;

– dá-se enorme discricionariedade ao Governo 
para selecionar o regime preferido para cada empre-
endimento;

– abrem-se novas possibilidades de tratamento 
discriminatório;

– criam-se incertezas quanto ao tratamento e à 
manutenção do status quo que beneficiam a Petrobras, 
que provavelmente terá forte influência na escolha dos 
modelos jurídicos conforme o momento, conforme a 
hora, conforme a sua vontade;

– contraria-se, portanto, aquela informação de 
que o projeto do Governo quebra o monopólio e retira 
o poder da Petrobras – repito: isso não é verdade.

Outro ponto que é importante considerar no pro-
jeto do Ministério de Minas e Energia é a criação de um 
mercado secundário compulsório. Não somos contra 
a criação do mercado secundário, achamos que ele 
virá naturalmente, mas ele não pode vir de uma forma 
compulsória, feita por lei. 

A criação desse mercado para revenda de gás 
contratado para as térmicas traz enormes distor-
ções:

1) O mercado secundário traz riscos para os 
produtores, trazendo enorme incerteza na colocação 
da produção. 

2) O modelo dá também sinais distorcidos. Se, 
por um lado, reduz os custos da geração térmica a gás 
e incentiva o seu uso, por outro lado, reduz os incen-
tivos para a produção. 

Quem tomaria, então, o risco do preço? Como 
seriam financiados esses projetos? 

3) A comercialização de contratos não-firmes 
vai alternar o montante de encargos fixos e variáveis 
cobrados pelas distribuidoras dos clientes firmes que 
migrarem seus contratos. Isso altera o equilíbrio eco-
nômico-financeiro das distribuidoras, cujo monopólio é 
dos Estados – elas são estaduais. Essa incerteza da 
receita das distribuidoras pela variação do volume do 
mercado secundário trará, certamente, um desequilí-
brio econômico-financeiro aos contratos.

4) Esses aspectos trazem problemas legais, pois 
afetam competência estadual para a regulamentação 
das condições comerciais em que operam as distri-
buidoras.

O projeto do Governo prevê também, ao contrário 
do meu, a criação de consumidores livres e de autopro-
dutores. O projeto do Governo propõe a criação dessas 
duas figuras, o que poderá suscitar questionamentos 
jurídicos e imobilizar o avanço do projeto no Congres-
so Nacional. Ele fere a Constituição Federal, que, no 
seu art. 25, dá monopólio aos Estados na distribuição 
do gás canalizado.

Baseados nas estruturas e competências do 
setor elétrico, a introdução dessas categorias esbarra 
na competência estadual – repito – para legislar sobre 
distribuição de gás canalizado. Resultará, assim, um 
debate jurídico sobre até que ponto a União pode e 
não pode avançar, que poderá engessar o avanço de 
qualquer projeto de lei. 

Os Estados estão frontalmente contrários a essa 
questão, já manifestaram essa posição e virão aqui na 
próxima semana tornar oficial essa posição contrária 
a esse tipo de mudança. 

A criação dos consumidores livres e autoprodu-
tores sinaliza para a possibilidade de que a verdadeira 
intenção do Governo seja a não-aprovação da lei, por-
que inserir esse tipo de coisa num projeto de lei repre-
senta barrar a sua tramitação normal aqui no Senado, 
pois trata-se de uma barreira intransponível a criação 
desses consumidores livres e dos autoprodutores. 

Quanto ao livre acesso aos dutos de transporte, 
defendo, no meu projeto de lei, o livre acesso regu-
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lado e defendo também que a Agência Nacional de 
Petróleo se transforme em agente tarifário, como é o 
caso da Aneel.

A proposta de lei do Governo, divulgada na mí-
dia, indica que o acesso de terceiros aos gasodutos 
de transporte continuará negociado entre as partes, 
intervindo a Agência Nacional de Petróleo somente 
em casos de conflito. Experiência do acesso aos ga-
sodutos mostra baixa probabilidade de acordo entre 
interessados – isso baseado na nossa experiência do 
passado. 

Há ainda o risco de conflitos recorrentes e neces-
sidade crescente de interferência da Agência Nacional 
de Petróleo, que corre risco de não mais existir a partir 
de janeiro, assim como a Aneel, por falta de dirigentes, 
ainda que isso seja outro problema, mas que deve ser 
considerado, neste momento, talvez como uma intenção 
do Governo de desestimular, de criar cada vez mais 
obstáculo à existência das agências reguladoras.

Volto ao assunto do livre acesso, porque a preser-
vação do acesso negociado, como existe hoje, impede 
o desenvolvimento da competição na comercialização 
e reduz incentivos para entrada de novos investidores 
na produção. Essa situação consolida o poder de mer-
cado da Petrobras, diferentemente do que tem sido 
divulgado pelo Governo.

Há um outro ponto, a separação das atividades 
de transporte e comercialização.

O meu projeto, o PLS nº 226, propõe a separa-
ção entre o transporte e a comercialização. A proposta 
de lei do Governo, a divulgada minuta, não se refere 
a esse tema.

A falta de regras bem definidas para separação 
das atividades de transporte e comercialização é um 
dos pontos fracos da Lei nº 9.478/98. a chamada Lei do 
Petróleo. Hoje, a Transpetro, subsidiária da Petrobras, 
criada de acordo com as leis da Lei do Petróleo, não 
detém a propriedade dos dutos como deveria.

Não há contratos de transporte entre a Petrobras 
e a Transpetro, como previsto na lei.

Não há como verificar se a Transpetro trata todos 
os possíveis usuários dos gasodutos de forma não dis-
criminatória, como deveria ser possível verificar.

Essa ausência de tratamento reforça o poder 
da Petrobras no setor, ao contrário do que diz o Go-
verno. 

Um outro ponto é a questão do livre acesso às 
instalações do gás natural liquefeito, do gás natural com-
primido e das unidades processadoras de gás natural. 
Aí o Governo endoidou de vez, parece ter retornado 
aos tempos da Rússia comunista, para fazer esse tipo 
de proposta, que não faz o menor sentido.

O projeto divulgado, por meio de uma minuta va-
zada para um determinado jornal, que aliás tem acom-
panhado com muita competência toda essa área do 
projeto de gás, o Valor Econômico, introduz o acesso 
negociado de terceiros nas unidades processadoras de 
gás natural, instalações de GNC e GNL, o que não é 
consistente do ponto de vista técnico, sobrecarregará 
a Agência Nacional de Petróleo e desvirtuará o seu 
foco. Não se dá livre acesso em lugar algum do mun-
do às unidades industriais. Dá-se livre acesso onde 
há monopólio.

Essas unidades industriais são plantas industriais 
que, a priori , não se enquadram nas características 
de um monopólio natural.

Devido à baixa probabilidade de acordo entre in-
teressados, há risco de conflitos recorrentes e neces-
sidade crescente de interferência da Agência Nacional 
de Petróleo, o que pode desvirtuar o foco da agência, 
a sua função principal.

O projeto é incoerente, nesse aspecto, no trata-
mento do acesso de terceiros nas diferentes instala-
ções. Propõe uma regulação fraca (acesso negociado) 
para o transportador (esse sim com características de 
um monopólio natural) e intervém em segmentos po-
tencialmente competitivos onde a regulação é menos 
necessária.

Para concluir, ainda dentro desse mesmo tema, 
fazendo as considerações finais, a introdução de dois 
projetos de lei para o gás natural atrasa as discussões 
e a aprovação de um texto final. O Governo cooperaria 
mais com a indústria se aportasse suas emendas ao 
PLS nº 226, já em andamento no Senado. 

A proposta de projeto divulgada não reduz incer-
tezas quanto ao acesso de terceiros aos gasodutos de 
transporte e a separação da atividade de transportador 
e comercializador da Petrobras. Ao contrário, o projeto 
de lei, proposto pelo Governo reforça o monopólio da 
Petrobras na cadeia produtiva, ainda que o Governo 
venha dizendo em contrário. 

A criação do mercado secundário e a introdução 
de consumidores livres e autoprodutores resultam em 
questões jurídicas sobre a delimitação das competên-
cias estaduais e federais que podem imobilizar o pro-
cesso de aprovação legal contra o qual a totalidade 
dos Estados já se mostrou contrária, porque isso fere 
o art. 25 da Constituição Federal.

Os dois regimes legais para o transportador, pre-
vistos no projeto do Governo, criam mais problemas, 
pois teremos gasodutos de transportes similares com 
regulação distinta.

E, por último, a proposta de acesso negociado 
às unidades industriais, possivelmente, conduzirá à 
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recorrente interferência da Agência Nacional de Petró-
leo e de perda de foco. 

O que nos parece, neste momento em que nós 
vamos ter a sétima rodada da Agência Nacional de 
Petróleo de leilão de áreas produtoras de petróleo é 
que, no fundo, acabam sendo colocadas dúvidas para 
que não tenhamos novos produtores no mercado, e o 
Brasil precisa desses produtores. Está previsto que, 
a partir de 2010, não teremos gás natural – esse é o 
problema – e não teremos, então, como gerar energia 
elétrica, uma vez que até lá só poderão ser construí-
das termelétricas.

Enfim, são esses os pontos colocados, Sr. Presi-
dente, que me preocupam, sobretudo porque teríamos 
um caminho conjunto a seguir: o caminho do diálogo, 
da coerência, de se buscar com bom senso as solu-
ções para o País.

Muito obrigado.
 Durante o discurso do Sr. Rodolpho Tourinho, a 

Sra. Serys Slhessarenko, suplente de Secretário, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Esta Presidência parabeniza V. Exª pelo brilhante 
pronunciamento com relação ao aproveitamento de 
gás natural em nosso País.

Concedemos a palavra ao nobre Senador An-
tonio Carlos Valadares, em permuta com o Senador 
Demóstenes Torres, pela Liderança do PSB.

S. Exª tem a palavra por dez minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, hoje, no início da tarde, compareci a uma 
reunião da Comissão Especial, na Câmara dos Depu-
tados, que cuida da PEC da revitalização do rio São 
Francisco. Presidida pelo Deputado Fernando de Fabi-
nho, da Bahia, tem como Relator da matéria o Deputado 
Federal Fernando Ferro, do PT de Pernambuco.

Pude constatar pessoalmente que, apesar da pre-
ocupação dos integrantes dessa Comissão no sentido 
de viabilizar a aprovação da PEC nº 524, de 2002, há 
uma certa resistência por parte da equipe econômica 
do Governo e mais de perto por parte do Ministro da 
Fazenda, contrário a todo e qualquer tipo de vincula-
ção de recursos. E essa PEC vincula 0,5% das recei-
tas líquidas da União em favor da revitalização do rio 
São Francisco.

A matéria já está em tramitação no Congresso 
Nacional desde 2001. Aprovada em agosto de 2002, 
encontra-se na Câmara dos Deputados desde essa 
época, aguardando que seja aprovado ou não o que 
foi consenso no Senado Federal, já que todos os Se-
nadores e todas as Senadoras votaram favoravelmente 

à revitalização do rio São Francisco. Hoje é um con-
senso nacional, é uma exigência nacional. Antes, Sr. 
Presidente, aquilo que constituía apenas um projeto de 
interesse regionalizado, envolvendo os Estados banha-
dos pelo rio São Francisco e aqueles que queriam a 
transposição, hoje é uma necessidade nacional. É uma 
obrigatoriedade nacional a revitalização, notadamen-
te depois do gesto extremo tomado pelo bispo D. Luiz 
Flávio Cappio, no Estado da Bahia, que desencadeou 
uma greve de fome, exigindo que o Governo Federal 
adiasse ou parasse o projeto da transposição do rio 
São Francisco e envidasse esforços para providenciar 
a recuperação total do Velho Chico.

O seu intento em parte foi conseguido, porque pelo 
menos a situação do rio São Francisco foi evidenciada 
pelos órgãos de imprensa nacionais e internacionais, 
e a revitalização, que antes andava meio esquecida 
e até ultrapassada em importância pela transposição, 
hoje ocupa o primeiro lugar no debate nacional, com 
respeito às providências que devem ser tomadas pelo 
Governo em relação ao rio São Francisco.

É verdade, Sr. Presidente, que a emenda que 
nós aprovamos aqui atribui à União a obrigação de 
aplicar, anualmente, pelo menos 0,5% das receitas lí-
quidas direcionadas para projetos de desenvolvimento 
sustentável e também para a revitalização do rio São 
Francisco em primeiro lugar, é bem verdade.

Ocorre, Sr. Presidente, que, hoje, a reunião da 
Comissão Especial foi encerrada sem nenhuma defi-
nição e foi marcada outra para o dia 27, porque, pelo 
que pressenti entre os presentes, a prioridade seria a 
aprovação da emenda tal como saiu aqui do Senado 
Federal. Mesmo porque o Relator, o Deputado Fernan-
do Ferro, propõe uma mixagem de receitas: 0,2% seria 
de responsabilidade da União e 10% das receitas pro-
venientes dos royaties da energia elétrica iriam com-
plementar essa receita em favor da revitalização. Isso 
acarretaria perda de receita dos Estados, não apenas 
os banhados pelo rio São Francisco, mas outros que 
não têm nada a ver diretamente com o rio – São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Paraná –, pois estes teriam que 
pagar pela revitalização do rio São Francisco.

Ora, há, por assim dizer, quase que um impasse 
na aprovação dessa matéria. Quero crer que, nestes 
dias – até o dia 27, quem sabe –, cheguemos a um 
acordo, que é importante. Afinal, o que a sociedade 
brasileira absorveu hoje? Que há um compromisso do 
Governo Federal em aprofundar o debate da transpo-
sição e envidar esforços para que o projeto de revitali-
zação seja aprovado pela Câmara dos Deputados.

Um consenso é preciso que haja, mas, não ha-
vendo o consenso, só há um jeito: que se coloque em 
votação. O Plenário está ansioso para votar, mesmo 
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porque a Nação inteira – não apenas a área banha-
da pelo rio São Francisco – espera uma providência 
da Câmara dos Deputados, espera que aquela Casa 
dê uma resposta positiva, que se some, se solidari-
ze com a região ribeirinha do rio São Francisco, com 
as populações pobres que estão sofrendo as conse-
qüências danosas provocadas ao longo de tantos e 
tantos anos pela mão irresponsável do homem, que 
degradou tanto o nosso rio que o levou à situação de-
plorável de hoje.

Portanto, Sr. Presidente, a minha palavra aqui é 
de concitar a Câmara dos Deputados para que chegue 
a uma conclusão sobre essa matéria que saiu daqui 
no ano de 2002. O Senado aprovou em menos de um 
ano, mas, infelizmente, a Câmara dos Deputados ain-
da não se debruçou sobre esse assunto, a não ser a 
Comissão Especial, porque a matéria ainda não se-
guiu para o Plenário.

Agradeço ao Senador Demóstenes Torres – que 
sei vai viajar dentro de instantes – por essa inversão e, 
antes de concluir, faço questão de conceder um aparte 
à Senadora Heloísa Helena. Com esse aparte, encerro 
a minha participação na sessão de hoje.

A SRA. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Serei 
bem rápida, para não prejudicar o Senador Demóste-
nes Torres. Senador Antonio Carlos Valadares, que-
ro saudar o pronunciamento de V. Exª e igualmente 
compartilhar com as suas preocupações e ressaltar a 
urgência do projeto. Essa é uma das matérias urgen-
tes e relevantes que talvez até justificasse a edição de 
uma medida provisória. Embora a “legispirataria” nas 
medidas provisórias seja sempre condenada por todos 
nós, talvez fosse até um mecanismo a ser...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mas é matéria constitucional e não pode 
ser tratada por medida provisória.

A SRA. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Exata-
mente. Se o Governo realmente quisesse disponibilizar 
recursos para um projeto de revitalização do rio São 
Francisco, já tinha feito inclusive por medida provisória. 
E aí nem haveria necessidade de toda uma tramitação 
absolutamente especial e que se tornará mais especial 
e mais problemática ainda se a Câmara alterar o projeto. 
Porque, se a Câmara alterar, significa que volta para o 
Senado e que, mesmo havendo um acordo de Líderes 
para superar qualquer obstáculo regimental, exigirá 
muito tempo, com alta complexidade política, até pelas 
motivações óbvias que todos estão acompanhando. 
Então, eu igualmente compartilho das preocupações 
de V. Exª e penso que o projeto de revitalização já não 
é um processo fácil. Do ponto de vista técnico, não é 
um processo fácil, pois envolve a recomposição de 
matas ciliares; a discussão sobre agricultura itineran-

te; as carvoarias; a indústria; o saneamento básico de 
101 Municípios que jogam os seus esgotos in natura 
nos afluentes ou diretamente no rio; a necessidade de 
investimentos em outros componentes de matriz ener-
gética, para que o rio cumpra o seu destino de abas-
tecimento humano, animal, projeto de irrigação. Isso 
já não é fácil e se torna mais complexo tecnicamente, 
quando aprofunda o processo de desestruturação do 
próprio rio São Francisco e cria mais dificuldades ain-
da. Então, saúdo o pronunciamento de V. Exª e espero 
realmente que esse projeto seja aprovado o mais rá-
pido possível, não apenas porque foi a palavra dada a 
um padre, que só saiu da greve de fome porque teve 
a palavra do Presidente de que haveria a suspensão 
e, portanto, iria aprovar esse projeto. Então, saúdo 
mais uma vez a proposta de V. Exª, que é essencial, 
uma idéia maravilhosa apresentada. Espero que o 
mais rápido possível a Câmara possa aprová-la. Mais 
uma vez, faço um apelo para que a matéria não volte 
ao Senado, porque, se voltar, haverá os obstáculos, 
a dinâmica das denúncias de corrupção, dos proce-
dimentos investigatórios, as especificidades de uma 
PEC, tudo isso. Portanto, saúdo V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.

Devido à complexidade e à importância da revi-
talização do rio São Francisco é que definimos que o 
processo se dê no prazo de vinte anos.

Obrigado, Sr. Presidente. E obrigado, mais uma 
vez, ao Senador Demóstenes Torres.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Obrigado a V. Exª.

Concedo a palavra ao nobre Senador Demós-
tenes Torres, do grande Estado de Goiás, que falará 
pela Liderança do PFL.

S. Exª dispõe de até vinte minutos, mas, se con-
seguir fazer em dez, a Mesa agradece.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pela 
Liderança do PFL.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, “tinha gente de todo lugar no pagode do Vavá”. 
(Paulinho da Viola)

Eu passei o fim de semana preocupado. Não 
houve momento apreensivo nem de estupor, mas de 
uma preocupação responsável, o que me conduziu a 
fazer uma reflexão, como diriam os petistas nos tem-
pos das assembléias revolucionárias. Para entender 
a apoplexia do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, diante da diver-
sidade do escândalo, a mim se tornou urgente me lo-
calizar nas inúmeras singularidades da crise. Encer-
rei o recolhimento passageiro na pena de Álvaro de 
Campos, especialmente no “Poema em linha reta”. A 
cada estrofe, o heterônomo de Fernando Pessoa se 
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reconhece parvo, grotesco, ridículo, arrogante, de-
sonesto, covarde e farto dos semideuses. Ao final do 
último verso há uma construção espetacular do poeta 
português, a qual o Presidente Lula deveria pronunciar 
pelo menos uma vez antes de dormir. Ao primeiro da 
hierarquia, inclusive, deveria ser concedido o direito à 
expansão física na solidão das madrugadas tórridas 
do seu penúltimo outubro para que pudesse se reco-
nhecer em Álvaro de Campos e finalmente declarar: 
“Eu, que venho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido 
mesquinho e infame da vileza”. Eu sei que é uma inu-
tilidade apelar à Literatura. O Presidente não é leitor. 
Se resiste às letras, onde estará a resposta para tão 
babilônico desvio político? 

A crise provocada pela emersão do sistema cor-
ruptor engendrado relevou que o Governo Lula, antes 
mesmo da posse, já partira para exaurir todas as possi-
bilidades do ganho ilegal. O PT fez de tudo em matéria 
de corrupção. Para capitalizar os milhões das verbas 
publicitárias e do sangramento das licitações ordinárias, 
ingressou no universo sofisticado e restrito dos paraí-
sos fiscais. Enquanto isso, dava fluxo ao mensalão por 
intermédio do tráfico de malas de dinheiro, uma prática 
corriqueira do século passado devidamente renovada 
no terceiro milênio. A “cena um” do escândalo, quan-
do se operou a tradição da propina ao funcionário dos 
Correios, vai ficar impagável na memória do brasilei-
ro. Para impedir a instalação da CPMI da Corrupção, 
muito pronunciamento foi realizado no sentido de que 
seria um absurdo traumatizar as tais instituições por 
conta de um flagrante de R$3 mil. A apropriação do 
numerário, realmente, não era nada comparada aos 
bilhões movimentados pelo pacto criminoso estabele-
cido nas vísceras do PT, mas se converteu em tema de 
um trailler extraordinário, que já teve uma ex-secretária 
que praticou a delação apaixonada e ensaiou posar 
nua para uma revista masculina e os tais dólares na 
cueca, um caso realmente singular de corrupção em 
estado cômico.

O filme começou com o Sr. Maurício Marinho. 
Em fração de segundos, ele conferiu o valor conce-
dido para, ato imediato, embolsar a sinecura e trazer 
à cena do crime o Deputado Roberto Jefferson. En-
quanto durou o personagem que cantava o repertó-
rio dos Três Tenores, com recaídas nacionalistas em 
“Caçador de Mim”, o primeiro Deputado cassado ex-
pôs a profundidade do mal que o PT fez ao Brasil. Por 
ter promovido a delação privilegiada, o ex-Deputado 
obteve reconhecimento público de patriota, fez pales-
tras e concedeu autógrafos para, finalmente, imergir 
de forma melancólica.

Nas cenas da derrocada que se seguiu à grande 
comilança, ministros despencaram do panteão e deze-

nas de dirigentes de estatais perderam o assento. Um 
Deputado foi cassado, três renunciaram e ficou para a 
próxima semana o Dia “D” da vergonhosa desistência 
do mandato para 13 Parlamentares. O PT ruiu, per-
deu a estrela, desceu ao limbo, roubou o País, traiu 
o trabalhador, assaltou os fundos de pensão, furtou 
recursos destinados a comprar medicamentos de he-
mofílicos, mas não se emendou. Até agora, nada foi 
apurado no âmbito partidário, ninguém foi punido, e 
a luta continuou com a aquisição, em plena crise, do 
mandato do Presidente da Câmara dos Deputados, 
Aldo Rebelo. Houve um momento em que o filme caiu 
na alegria das comédias românticas com o ensaio de 
um “abafou geral”, mas o sangramento do Presiden-
te, as ramificações do valerioduto, a conexão dos es-
quemas contemporâneos aos pecados pretéritos das 
administrações locais do PT e a atuação desastrada 
de um certo Severino renovaram os ingredientes da 
trama. Até um homem, tido como da maior qualidade 
moral, o Ministro Antonio Palocci, foi tragado ao cen-
tro do escândalo. Ainda é um mistério, mas a CPI dos 
Bingos poderá fazer o retrato falado dos verdadeiros 
executores de Celso Daniel. O caso do ex-Prefeito de 
Santo André poderá conduzir muitos personagens da 
crise ao cenário do Tribunal do Júri, daí o extraordinário 
apego de alguns ao mandato parlamentar.

Srªs e Srs. Senadores, uma das grandes singu-
laridades da crise mora no caráter misto dos aconteci-
mentos. O PT conseguiu, em uma obra de estelionato 
administrativo, a proeza de engrenar o nepotismo à 
corrupção – um vale-tudo do berço à cozinha do Pre-
sidente. O caso do favorecimento ilegal da Telemar ao 
filho do Presidente Lula é o primeiro exemplo. Fosse 
outro pai, teria obrigado a devolução do benefício ile-
gal, pediria desculpas ao País e mandaria apurar as 
responsabilidades. Lula preferiu permanecer como es-
tava. Nada soube! Nada viu! Tampouco se interessou a 
que ofício se dedicava ultimamente o irmão mais velho. 
Ante a omissão do Presidente, Genival Lula da Silva, 
o Vavá, decidiu que chegara a hora de ver qual era a 
gleba que lhe caberia neste latifúndio. O bonachão ex-
metalúrgico descobriu as benemerências da atividade 
lobista e foi à caça testar o potencial de cafajeste de 
pornochanchada.

De paletó e gravata, montou escritório para in-
termediar influência em Brasília. Conforme declarou à 
revista Veja, ainda não recebeu nada, mas tem certa 
a chegada da caixinha. Do que realmente debocha o 
Presidente Lula, quando deveria explicar ao Brasil os 
negócios de família? Deveria elucidar, definitivamente, 
como é que o “faz-tudo” para os Lula da Silva, o Sr. 
Paulo Okamotto, pagou uma dívida do Presidente Lula 
de R$29 mil com o PT. Como era muito amigo do ex-
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Ministro José Dirceu, deveria chamar o ex-auxiliar às 
falas e repreendê-lo, por ter permitido que o seu filho, 
José Carlos Becker de Oliveira, praticasse uma derrama 
de irregularidades no Governo Federal para beneficiar 
seu curral eleitoral. Com toda certeza, a população de 
Cruzeiro do Oeste, no Paraná, deve estar esperando 
uma explicação do Presidente Lula com especial aten-
ção, pois foi vítima de fraude política.

Sr. Presidente, mesmo sem se dar conta da na-
tureza da teologia, ontem Lula aproveitou a ocasião, 
em Niterói, para redefinir a consagração da Santíssi-
ma Trindade. Em tom de deboche, afirmou que Deus 
é brasileiro, metalúrgico e carioca, ou seja, Senador 
Mão Santa, Lula tem pelo menos duas particularidades 
do Altíssimo. No mesmo pronunciamento, valeu-se das 
comparações extracampo das suas teorias de futebol 
para acabar no terreno do Vodu. Para Lula, a Oposi-
ção lança urucubacas em seu Governo. O Presidente 
deveria encomendar uma novena para setores oposi-
cionistas. Se ainda tem palanque é porque as oposi-
ções avaliaram mal o momento de pedir impedimento 
de Lula. O Presidente da República precisa diminuir 
os excessos dominicais. Agora, toda segunda-feira, 
especialmente após o jogo do Brasil, tem ladainha. O 
bate-fundo da perseguição das elites tem motivação 
de véspera. A Oposição faz o papel de fiscalizar o 
Governo e tem a obrigação de verificar qualquer ato 
suspeito patrocinado pelo PT.

Não vou ingressar no mérito, Sr. Presidente, da 
transposição do rio São Francisco, pois são inúmeras 
as lacunas do projeto. No entanto, considero altamente 
inoportuno o início das obras, uma vez que o Gover-
no Lula não tem autoridade, sequer moral, para exe-
cutar um empreendimento dessa natureza. O Brasil 
não suporta mais o acinte do elefante branco. Nesta 
altura da crise, mesmo que o nosso querido Paulinho 
da Viola não goste, é mal menor se o Presidente se 
acabar como no pagode do Vavá. É preferível e mais 
econômico para o País do que Lula tocar em frente o 
delírio de faraó.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 

– Obrigado a V. Exª, Senador Demóstenes Torres.
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno 

Malta, que fala pela Liderança do PL, pelo tempo res-
tante da sessão.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Es-
tou inscrita também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Vamos prorrogar a sessão, posteriormente, para que 
V. Exª possa falar, Senadora Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Mui-
to obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Tem a palavra V. Exª, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Valdir Raupp, nobre amigo; Senador Mão Santa, 
grande companheiro; Senadora Heloísa Helena, ontem, 
chegando ao aeroporto, um funcionário do aeroporto 
se aproximou para me perguntar se V. Exª é candidata 
à Presidência da República. Eu disse: “Não sei”. V. Exª 
o é? Porque eu não soube responder.

A SRA. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Eu vou 
ter o seu voto? Olhe só!

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Tem 
todas as chances do mundo. Está qualificada.

A SRA. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – É sem-
pre um problema me perguntar alguma coisa.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. Pre-
sidente, falo para o público de casa e para as pessoas 
que me ouvem. Depois de um mês fora desta Casa, 
volto à tribuna quando a Nação está, mais uma vez, 
com um abacaxi na mão para decidir, em plebiscito, pelo 
“sim” ou pelo “não” na questão do desarmamento.

Nesta semana, fui questionado pela minha filha 
mais nova: “Tive informações, meu pai, de que o que 
se vai gastar com esse plebiscito é muito maior do que 
o que se gastou com as eleições há dois anos”. Disse 
ela: “Eu estou indignada, porque votei, dei meu voto 
a um político em que acreditei, para que ele decidis-
se por mim”. Quando se vota, dá-se uma procuração. 
Dois anos depois, nós somos chamados para decidir 
um assunto tão complexo como esse.

Na propaganda colocada na televisão, cada qual 
usa e manobra as imagens como quer. Tenho visto 
pessoas usarem a exceção para tentar fazer a regra. 
A regra é a regra. A exceção é a exceção. A exceção 
é pontual. Pega-se a exceção, discute-se a exceção, e, 
se necessário, pode-se enquadrá-la dentro da regra.

Sr. Presidente, presidi a CPI do Narcotráfico. Não 
tenho medo de dizer que presidi a maior CPI deste 
País, a que mapeou o crime organizado e que revelou 
o Estado bandido, criminoso, existente no Estado de 
direito. A violência que estamos vivendo é uma exce-
ção, Senador Mão Santa, do ponto de vista da segu-
rança pública. Não é deixando a população armada 
que vamos resolver essa questão.

Dizem: “Vamos tirar as armas do cidadão de bem 
e deixar o bandido armado”. Em primeiro lugar, bandi-
do não compra arma. A arma do bandido é tomada do 
cidadão de bem, é proveniente de contrabando ou de 
assalto. Perdeu-se tanto o limite, que bandidos invadem 
o paiol da Aeronáutica e roubam granadas! Invadem 
o paiol do Exército! Passaram dos limites! Invadem 
delegacias, zombam dos delegados, algemam-nos, 
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tomam as armas, soltam presos, arrombam as portas 
com granadas! Estamos vivendo acima do limite. O 
estado é de exceção.

Eu gostaria de ver, na televisão, cidadãos de 
bem dando depoimentos de que suas armas salva-
ram suas vidas.

Existem alguns fatores que beneficiam o bandi-
do, e o fator surpresa é o mais forte. Quando planeja 
invadir uma empresa, uma casa, uma residência, o 
sujeito o faz mesmo, com a cobertura de um carro na 
rua, para avisar se a polícia virá ou não – há casos em 
que a cobertura é dada pelo policial-bandido. O sujeito, 
portando armamento pesado, entra com outros três 
ou quatro na casa de uma família que está dormindo, 
que está à mesa ou que está assistindo à televisão. A 
família fica atônita. Só o fato de o bandido perguntar 
se a família tem arma em casa causa medo, pois se 
pode imaginar que o bandido descobrirá onde a arma 
está. O medo pode provocar um infarto em alguém e 
matá-lo no mesmo momento, sem que tenha sido dis-
parado um tiro.

A possibilidade de morrer é muito maior para 
quem tem arma em casa. Estou falando daquela arma 
que o filho pega no guarda-roupa ou na gaveta do pai e 
leva para a escola e com a qual atira no colega. Estou 
falando da arma do crime passional, em que o marido 
assassina a mulher por causa de uma briga em casa ou 
em que a mulher atira no marido, seja lá o que for.

Lembro-me, Senador Raupp – eu era menino 
pobre, filho de Dona Dadá, uma faxineira do interior 
da Bahia –, de que, na rua em que eu morava, havia 
uma família muito rica, fazendeira. Lembro-me de que 
eles tinham uma grande fazenda na Bahia e outra em 
Goiás e de que o pai viajava muito. Eu tinha dois ami-
gos: um se chamava Jorginho, e o outro, Mino. Mino 
pegou a arma do pai. O irmão havia acordado, e ele, 
brincando, disse-lhe: “Vou-te matar!”. O irmão, quando 
viu a arma, gritou para a mãe: “Olha, ele está brincando 
com a arma do papai aqui!”. O menino se apavorou, 
a arma disparou, e, sem que ele tivesse mirado, o tiro 
pegou no coração do irmão. Sabe o que aconteceu 
com aquele irmão que atirou? Ficou louco. Ficou lou-
co. Ficou louco. Ficou louco.

Lembro-me de dois amigos adultos: um se cha-
mava Tonho Santana, e o outro, Melosa, um morenão 
forte, cidadão de cor, meu grande amigo. Ele jogava 
futebol pela seleção de Itapetinga, onde fui criado. Os 
dois, na flor da idade, mostravam uma arma um ao 
outro, quando ela disparou na mão de Melosa, e o tiro 
atingiu Tonho Santana, que caiu na rua. Ele morreu pe-
dindo para o pessoal: “Não façam nada com ele, ele é 
meu amigo! Foi um acidente! Foi um acidente! Ele é 

meu amigo! Pelo amor de Deus!”. Ele foi-se esvaindo, 
esvaindo-se, e foi embora.

Estou falando desse tipo de coisa, do cidadão 
que, por não olhar no retrovisor – isso acontece comi-
go, com qualquer pessoa , dá um esbarrão no carro 
do outro ou até o empurra para o lado um pouquinho. 
O outro fica nervoso, fala palavrão, faz gesto obsce-
no, e ele, que está com a esposa do lado, grita e fala 
palavrão também, está armado, tira a arma e atira. Ele 
mata e, depois, fica arrependido numa penitenciária, 
com os filhos vivendo mal e a esposa passando cons-
trangimento para visitá-lo na penitenciária.

É desse tipo de arma que estou falando. Não es-
tou falando de AR-15, de granada, de arma de grosso 
calibre, que entra por contrabando, por assalto.

Quem deve tratar de bandido é a Polícia. Essa é 
outra discussão. Se o Estado não faz nada, vai ter de 
fazer. A sociedade precisa-se mobilizar para obrigar o 
Estado a agir. A sociedade não pode ficar, de longe, 
dizendo: “Ah, o Estado não faz”.

Quero saber quem fez justiça e a quem uma “ar-
minha” defendeu.

Dizem: “O cidadão do campo não tem arma, vai 
ficar sem ela e, até que a Polícia chegue, já morreu”. 
Esses dramas são a exceção, e o Estatuto do Desar-
mamento diz que o cidadão, se acreditar que precisa 
da arma, deve procurar a Justiça, que avaliará se há 
ou não necessidade dela.

Por exemplo, amanhã, pode-se entender que os 
policiais aposentados precisam andar armados. Nes-
se caso, faz-se um movimento, discute-se e pode-se 
concluir: “É verdade, precisam andar armados”. Isso 
é pontual. Lei não é eterna, pode ser mudada, e o Es-
tatuto do Desarmamento diz isso.

Estão fazendo uma propaganda enganosa. A 
propaganda do “não” é muito mais bem elaborada 
que a do “sim”.

Eu disse ao Senador Renan Calheiros que colo-
car artistas para falar – e digo isto com todo o respeito 
que por eles tenho – não diz nada a ninguém, porque 
os artistas moram em condomínio, com tudo fechado, 
com câmera, com segurança. Eles estão meio sem 
autoridade para falar do negócio.

Deveriam colocar uma mãe de família com a foto 
do filho que morreu assassinado na porta da escola, 
aos 14, 15 anos, pelo colega, que o matou com uma 
arma calibre 38, que estava dentro de casa. É disto 
que estamos falando, Senador Mão Santa, desse tipo 
de crime praticado especialmente nos grandes centros 
urbanos, nas periferias, com a arma pequena com-
prada por um cidadão bem-intencionado, que depois 
a perde para um bandido. 
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O meu empresário, Senador Valdir Raupp, na se-
mana passada, dizia, ao me levar ao aeroporto: “Vou 
votar Não”. Eu disse: “Muito bem! Não esqueço uma 
frase do meu tio, Pastor Manoel Nascimento, dirigida 
a mim, quando eu tinha 17 anos de idade: ‘Meu filho, 
o homem é aquilo que ele decide ser’”.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Prorrogo a sessão por mais 20 minutos, a fim de que 
V. Exª conclua o seu pronunciamento, a Senadora He-
loísa Helena profira seu discurso e eu também fale um 
pouco ao final da sessão.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Eu disse a ele: “No mês passado, seu carro foi 
roubado na porta de sua casa, não foi?” Ele estava 
chegando com o filho e, quando desceu do carro, foi 
rendido e implorou ao bandido: “Não, pelo amor de 
Deus! Deixe meu filho fora. Minha criança só tem nove 
anos”. O sujeito ordenou-lhe: “Não, leva tudo, leva tudo! 
Entra, vagabundo. Entra, vagabundo”. Ele, então, foi 
obrigado a entrar no carro. O homem perguntou-lhe: 
“Tem arma aí?” “Não, não, não”. “Tem dinheiro?” “Não”. 
Ele me disse que, bem devagar, pegou o dinheiro que 
estava no bolso e o colocou nas costas. E o cara ad-
vertiu-o: “Se você estiver com dinheiro na hora em 
que eu for revistar você, eu mato você”. E ele come-
çou a morrer ali. Eu disse a ele: “Se você estivesse 
armado, por amor a seu filho, quando ele o abordou e 
você sentiu que era um assalto, provavelmente, teria 
trocado tiros com ele e tanto você quanto seu filho te-
riam morrido. Mas, se você tremesse na base, porque 
normalmente o cara se arvora, dizendo que tem uma 
arma na cintura, mas, quando se aproxima o bandido 
com uma arma de baixo calibre, dá uma alegria nas 
pernas e ele tem medo até de dizer que está armado. 
E se você estivesse armado?” Ele falou que o bandido 
o teria matado. “Então, vote Não. Vote Não!” 

É disso que estamos falando. Precisamos fazer 
uma discussão, o Estado precisa cumprir o papel que 
é dele. Claro que temos que fazer. É o Estado que tem 
de cumprir mesmo este papel: desarmar bandido.

Acho que essa PPP tinha de servir, Senador 
Raupp, para trazer as grandes empresas para construir 
presídio de segurança máxima, onde o sujeito teria de 
trabalhar para se manter, para ressarcir a família da 
vítima, pagar o que o Estado gasta com ele, mas um 
presídio onde o cara tivesse a possibilidade de estu-
dar, de pagar a pena com dignidade. Mas essa é uma 
outra discussão a ser feita.

Quero encerrar, porque o meu tempo já está se 
encerrando e ainda há dois oradores, Sr. Presidente, 
dizendo que por duas vezes assisti ao filme “Os Dois 
Filhos de Francisco”. Sou amigo particular de Zezé Di 

Camargo e do irmão. Tive o prazer de tê-los em meu 
último CD. Ter uma figura como Zezé Di Camargo num 
CD gravado ao vivo, cantando uma música maravilho-
sa composta por Samuel e Daniel, dois meninos aqui 
de Goiânia, que nós gravamos juntos. Somos grandes 
amigos. 

“Os Dois Filhos de Francisco” é a história de mi-
lhões de brasileiros, anônimos que vão ao cinema e 
choram, porque é como se estivessem vendo a própria 
história. E muitas lições existem ali, sobre as quais 
quero falar na próxima semana: a de um pai – hoje 
em que se comemora o Dia do Professor –, analfa-
beto funcional, que sentiu a necessidade de os filhos 
aprenderem a ler e a escrever. Foi atrás do prefeito e 
disse que ouviu no rádio que a lei diz que o prefeito 
tem que dar a escola. E o prefeito foi lá e fez a escola 
na sala da casa dele, na roça, para os filhos estuda-
rem. As carteiras, ele mesmo fez, para que Zezé e os 
irmãos aprendessem a ler e a escrever.

A melhor homenagem que se pode fazer hoje, 
no Dia do Professor – e esse filme, que foi indicado 
ao Oscar, é a história de cada um de nós. Sou filho 
de uma faxineira, é a minha própria história –, é lem-
brar o pai do Zezé, quando foi procurar a autoridade 
máxima do seu Município, o prefeito, para exigir dele 
escola para os filhos. 

A Lei nº 6.368 tem mais de 35 anos, Senador Val-
dir Raupp, institui o estudo sobre drogas nas escolas 
brasileiras – a historicidade, a moralidade e os male-
fícios físicos, psicológicos, morais e familiares daquilo 
que a droga faz – e até hoje não foi disciplinada. É a 
informação que forma o homem; a falta de informação 
produz deformidade. Por isso, temos uma sociedade 
deformada, por falta de informação. Chamo a atenção 
do Poder Público, do Governo Lula, do Ministro da 
Educação, pois vivemos um problema avassalador de 
drogas nas escolas.

Se os meninos fossem informados nas escolas 
há 35 anos – hoje, eles já são pais e alguns até avós –, 
quem sabe teríamos uma geração diferente por conta 
da informação. Então, no Dia do Professor, uso a figu-
ra de Francisco, homenageando-o, e daquela que me 
ensinou a escrever meu nome e as primeiras letras, e 
chamo a atenção do Governo: as famílias choram por 
conta do flagelo das drogas. É preciso rapidamente, 
Senadora Heloísa Helena, instituir a Lei nº 6.368, que 
estabelece estudo sobre drogas, Senador Mão Santa, 
para formar o indivíduo e não termos, daqui a mais 15 
anos, uma sociedade deformada como temos hoje, do 
ponto de vista do uso e do consumo das drogas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela benevolên-
cia.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Obrigado a V. Exª. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Heloísa 
Helena.

V. Exª dispõe, regimentalmente, de até 20 mi-
nutos.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da mesma 
forma que o Senador Magno Malta, eu gostaria de ter 
participado da sessão especial promovida hoje. Mas, 
na hora em que fui chegando, o Presidente do Senado 
já estava encerrando a sessão e não tive oportunidade 
de fazer uma humilde homenagem às professoras e 
às crianças, pois a sessão era destinada a isso. Claro 
que foi uma homenagem que eu estava acompanhan-
do, apesar de estar, ao mesmo tempo, discutindo a 
ação direta de inconstitucionalidade, sobre a qual vou 
tratar também, em relação ao sétimo leilão de petró-
leo. Acompanhei vários pronunciamentos aqui, entre 
os quais o do Senador Romeu Tuma, absolutamente 
emocionado com a questão dos professores e das 
crianças. Da mesma forma, os pronunciamentos dos 
Senadores Mão Santa, Magno Malta e o de V. Exª, 
Senador Valdir Raupp. 

Todos temos, em nossa memória, pessoas muito 
especiais, especialmente professores, e mesmo as nos-
sas mães, que, muitas vezes, sem ter a compreensão, 
o acesso ao conhecimento – às vezes, só assinam o 
nome –, mesmo assim sonham de uma forma absolu-
tamente maravilhosa para que suas crianças tenham 
acesso ao conhecimento que elas não conseguiram 
ter. Professoras foram presenças marcantes em nossas 
vidas. Lembro, como hoje, eu bem pequenininha – quer 
dizer, pequenininha eu sempre fui, muito pequena –, 
ainda criança, lá na Catedral de Palmeira dos Índios, 
lendo o meu primeiro pronunciamento sobre o Dia das 
Mães, que tinha sido construído pela minha professo-
ra de português, Dona Petrúcia, que o fez para que 
eu lesse em homenagem às mães. Ou Dona Salete, 
também em Palmeira dos Índios, ou as Irmãs holan-
desas. Pessoas que foram essenciais na minha vida, 
professoras maravilhosas. 

Claro que eu também vivenciei a experiência da 
discriminação, do acolhimento diferenciado, mas muitas 
professoras e professores maravilhosos passaram pela 
minha vida e foram essenciais para que eu estivesse 
também aqui hoje. Como disse, anteontem, o Senador 
Mão Santa, talvez, sem o acesso ao conhecimento, 
o destino de muitas meninas que nascem como eu 
talvez fosse o quartinho de empregada ou vender o 
corpo por um prato de comida. E, hoje, estamos aqui, 

representando o povo de bem e de paz da minha que-
rida Alagoas e do meu Brasil. 

Algo que me marca profundamente quando vejo 
as palavras é que elas tanto servem para esclarecer, 
tanto servem para o exercício do aprendizado, que é 
ensinar e aprender, quanto servem para enganar. É 
uma coisa impressionante como este templo – com 
todo respeito aos outros templos –, dos rituais cíni-
cos, dissimulados, rituais esnobes e sofisticados, este 
templo dos tapetes azuis do Senado e dos tapetes 
verdes da Câmara foi o que, objetivamente, Senador 
Mão Santa, retirou direitos conquistados pela luta, pelo 
trabalho, pelas lágrimas e pelo suor dos professores 
e das professoras. 

Olha que coisa impressionante! Hoje fazíamos 
uma sessão especial. Hoje nós comemoramos, pelos 
nossos pronunciamentos, o Dia das Crianças, que é 
amanhã, junto com Nossa Senhora Aparecida, e o 
Dia dos Professores, dia 15, na Casa que deveria re-
presentar os interesses do povo, a mesma Casa que 
retirou direitos conquistados pelas trabalhadoras e 
pelos trabalhadores da educação na Reforma da Pre-
vidência, que impôs às professoras e aos professores 
da rede privada trabalhar mais dez anos, ou ter uma 
perda de até 35% de sua aposentadoria, e os da rede 
pública foram obrigados a trabalhar mais oito anos ou 
ter uma perda de 35% de sua aposentadoria, e que 
sequer foram beneficiados pela compensação na regra 
de transição da PEC Paralela.

Do mesmo jeito, as crianças brasileiras e os pro-
fessores brasileiros também estão esmagados pelo Pro-
jeto do Fundeb, que foi uma luta histórica de todos nós 
que defendemos a Educação Básica, que defendemos 
mecanismos para a Educação Infantil, para o Ensino 
Fundamental, para o Ensino Profissionalizante, para 
o Ensino Médio, para a educação de jovens e adultos. 
A proposta do Fundeb, mandada pelo Governo deixou 
de fora as crianças na faixa etária de maior risco, jus-
tamente as crianças de zero a três anos. 

Então, estamos falando pelas crianças, e o Go-
verno encaminha um projeto que exclui as crianças de 
zero a três anos. E sabe V. Exª da guerra que alguns 
da base de bajulação do Governo promoveram aqui, 
inclusive para impedir a aprovação da minha propos-
ta de emenda constitucional que tratava da educação 
infantil.

É por isso que além da DRU – imagine o significa-
do para as mulheres e crianças! – esta Casa permitiu 
que fosse renovada por mais quatro anos a infâmia, 
criada no Governo Fernando Henrique, de saquear 
oficialmente da saúde, da assistência e seguridade 
social 20% para encher a pança dos banqueiros, re-
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tirando 20% da seguridade social para jogar na lama 
da especulação.

E o Governo Lula – votamos contra quando éra-
mos da Oposição...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Helo-
ísa Helena, V. Exª me concede um aparte?

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Con-
cederei o aparte em alguns segundos, Senador Mão 
Santa. Então, condenávamos com veemência o que 
era feito no Governo Fernando Henrique: por quatro 
anos, permitiu-se ao Governo saquear, roubar 20% da 
Seguridade Social e, portanto, da Saúde, da Assistência 
Social e da Previdência Pública, para jogar recursos 
no superávit e fazer a alegria dos banqueiros nacio-
nais e internacionais. Aí o Governo Lula reeditou, por 
mais quatro anos, para também continuar saqueando 
os cofres da Seguridade Social. 

É por isso que o povo odeia político, Senador 
Magno Malta e Senador Mão Santa, porque a gene-
ralização acaba sendo perversa, toca em todos nós, 
os do bem e os que estão a serviço da conspiração 
contra a humanidade e que se predispõem a ser par-
te das gangues partidárias ou a enriquecer metendo 
a mão no dinheiro público. E a generalização se torna 
perversa, porque não há como identificar, no uso das 
palavras, se existe coerência ou abismo entre o que 
as pessoas falam e o que as pessoas fazem. 

Tanto havia as pessoas que falavam verdadei-
ramente, inclusive na época do debate da reforma da 
Previdência, da Desvinculação de Receita da União, 
dos debates sobre a educação infantil, como havia os 
outros também, que, com o mesmo cinismo e a dis-
simulação, se apresentavam comprometidos com as 
trabalhadoras e os trabalhadores da Educação, com 
as professorinhas e professorzinhos e as criancinhas 
e quando aqui estavam votando votaram contra es-
sas pessoas.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Mão San-
ta.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Magno 
Malta, V. Exª perguntou por que eu não dei um aparte 
no discurso. Quero dizer e vou dar agora para V. Exª 
e para a grande Senadora Heloisa Helena. Primeiro, 
fico com a sua filha: isso aí é a maior palhaçada, a 
maior enganação...

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Com 
todo o respeito aos palhaços.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – ... esse refe-
rendo. Mas, atentai bem – é difícil tentar enriquecer 
um discurso, Senadora Heloisa Helena, porque V. Exª 
é brilhante. Mas, atentai bem, ouviu Senador Magno 
Malta? Estou com a filha de V. Exª, mais pura do que 
todos os Senadores e os Deputados juntos. Atentai 

bem! E do que a Justiça. Está tudo podre: Poder Judi-
ciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. Doentes. 
Doença crônica. Feio mesmo! Atentai bem o mal – o 
mal nunca vem só. Quando sai lá do STF, aqui pega 
um fraco Presidente da Câmara e mete uma Medida 
Provisória avalizada, idealizada, e garante para o pró-
ximo ano um salário de R$27 mil. Atentai para a gravi-
dade! Senadora Heloísa Helena, todas as inteligências 
do País hoje, com esse sistema, o Poder Judiciário 
ganhando R$27 mil, amarrado para o ano, vai querer 
entrar na carreira jurídica. Delegado, Desembargador, 
Promotor. Ninguém vai querer ser professor. Estão aí, 
Senadora Heloísa Helena, as bravas professoras e os 
professores mendigando uma audiência com o Ministro 
da Educação que ninguém conhece. E, atentai bem, 
Senador Magno Malta, na vergonha: o salário deles, 
se entrar pela porta estreita do concurso, e não pela 
escancarada da sem-vergonhice, varia de R$700,00 a 
R$1.300,00, para os intitulados, pós-graduados. Aten-
tai bem, Senadora Heloísa Helena, há professoras no 
nosso Brasil que ganham R$270,00. Isso quer dizer 
que o salário do Judiciário é cem vezes maior do que 
o da professora. Ninguém vai querer. Este País não 
vai ter professor, pesquisador, médico. Quem fez isso 
foram as medidas provisórias de Lula e Severino, ame-
drontado pelo monstro do STF.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Per-
mite-me V. Exª, Sr. Presidente, mais alguns minutos?

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 
– ES) – Senadora Heloísa Helena, fique à vontade. 
Concedo mais cinco minutos a V. Exª. Depois acres-
centarei mais cinco ao do Senador Valdir Raupp.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Não, 
V. Exª pode acrescentar mais dez ao do Senador Val-
dir Raupp, pois estamos aqui mesmo, os quatro, para 
trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 
– ES) – É porque os Presidentes que se sentam aqui 
são tão benevolentes comigo que eu penso que a rique-
za de um pronunciamento como esse que o Senador 
Valdir Raupp vai trazer, o País quer ouvir.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Acre-
dito também nisso. Aliás, um dia, espero que ainda 
haja uma conspiração tecnológica para quebrar essa 
maquininha aí. Agradeço a V. Exª, de coração, meu 
querido Senador Magno Malta, e ao Senador Valdir 
Raupp – estou finalizando mesmo para que V. Exª 
possa falar. 

Só para complementar mesmo. Eu iria falar hoje 
sobre uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, com 
que entramos no Supremo Tribunal Federal, relacionada 
aos leilões de áreas para exploração de petróleo, mas 
deixarei para fazer isso depois. É um ato de entreguis-
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mo, de desrespeito à soberania nacional inimaginá-
vel, que inicia na próxima segunda-feira. Esperamos 
que o povo brasileiro possa fazer uma contestação, 
um protesto, no Rio de Janeiro, para impedir o leilão 
de áreas para exploração de petróleo, especialmente 
pelas grandes corporações internacionais, que aca-
bam viabilizando o interesse dos Estados Unidos e de 
outros países que vivenciam esse tipo de civilização 
absolutamente insustentável em relação à geração 
de energia.

Eu não poderia deixar de registrar a minha home-
nagem. Sei que a história, por mais que seja contada 
pelos vencedores – e nós somos parte da história dos 
vencidos –, claro que quando alguém diz isso, a gente 
diz: somos os vencidos por enquanto; claro que fazemos 
parte da história dos vencidos e sabemos também que 
a história nada mais significa que palavras escritas por 
mulheres e homens aqui no solo do tempo. 

E sabemos também o quanto essas palavras po-
dem tocar mentes e corações espalhados pelo Brasil, 
porque existem palavras que, por meio das professo-
ras e professores, palavras semeadas para sempre no 
ventre do mundo e em nossas cabeças e corações, 
palavras que souberam caminhar de forma livre, sem 
se deixar acorrentar, palavras que são semeadas em 
silêncio e que acabam florescendo aos gritos, aos ber-
ros mais belos e revolucionários dos que não se dei-
xam domesticar nem silenciar. E essas palavras, que 
são palavras peregrinas, andarilhas, caminhantes, vão 
ocupando mentes e corações quando verbalizadas, 
ou pela palavra ou pelos gestos, pela linguagem dos 
surdos-mudos, em relação a tantas crianças e jovens 
espalhados pelo Brasil.

No entanto, do mesmo jeito que existem as pa-
lavras sinceras e, portanto, belas, não apenas pela 
articulação gramatical, mas por expressarem a since-
ridade, há também as palavras traiçoeiras, fingidas, 
aparentemente doces, mas mentirosas, que formam 
uma verdadeira montanha para ocultar a verdade.

Então, que possamos, de fato, fazer com que o 
Senado, a Câmara, o Congresso Nacional assuma um 
compromisso com as crianças e com as trabalhadoras 
e os trabalhadores da educação, sejam da educação 
pública, sejam da educação privada.

O que não é possível é que a demagogia em rela-
ção às professoras e aos professores seja de tal forma, 
Senador Magno Malta, como aquela reforma da Pre-
vidência aqui aprovada. Imaginem o significado disso 
para uma pobre professora que agüenta 50 meninos 
de manhã e 50 meninos à tarde, que às vezes chega 
tão desesperada em casa que já não tem a paciên-
cia de ensinar a lição ao seu filhinho, à sua filhinha. A 
mentira foi repetida tantas vezes pelos aprendizes de 

Goebbels, o publicitário de estimação de Hitler, que 
as professoras não sabiam que seriam atingidas e, 
quando chegaram à seção de recursos humanos de 
uma pequena prefeitura espalhada pelo Brasil, foram 
comunicadas de que já não poderiam aposentar-se 
na semana seguinte, apesar da contagem regressiva 
que estavam fazendo, porque já não agüentavam a 
sala de aula em condições absolutamente indevidas 
de trabalho. E foram comunicadas – porque o Governo 
e os iluminados do Congresso Nacional aprovaram a 
reforma da Previdência – de que seriam obrigadas a 
mais oito anos de serviço ou a terem uma perda de até 
35% da sua aposentadoria, mesmo ganhando salário 
mínimo nas prefeituras pelo Brasil, sem falar naquilo 
que o Senador Mão Santa...

(Interrupção do som.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – ...rei-
vindicou, assim como tantos outros Parlamentares 
fizeram.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 
– ES) – Vou conceder mais dois minutos a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – O 
Governo não estabelece mecanismos para a Educa-
ção Básica ou Ensino Fundamental ou Educação In-
fantil; como é que, no ano 2005, estamos falando em 
creche? No ano 2005, estamos falando em Educação 
Infantil. A educação infantil que não é dada, Senador 
Magno Malta, e V. Exª sabe, porque quem está sen-
do utilizado hoje como olheiro do narcotráfico são os 
pequenininhos, são os menorezinhos. Aquele bem 
pequenininho que se esconde em qualquer brecha, 
em qualquer lugar para ser olheiro do narcotráfico. E 
é pago com o quê? Com um sanduíche de mortadela 
ou com a iniciação no crack, para, pela dependência, 
virar olheiro do narcotráfico ao longo da sua vida.

Aí o Governo joga 40% da riqueza nacional para 
encher a pança dos banqueiros e para viabilizar os 
interesses dos gigolôs do Fundo Monetário Interna-
cional. E ainda querem que tenhamos paciência em 
relação à menininha que, em vez de estar na escola, 
está vendendo o corpo por um prato de comida, e à 
criança que, em vez de estar na creche ou na sala de 
aula, virou olheiro do narcotráfico para servir a esse 
sistema de violência e de marginalidade como último 
refúgio.

Portanto, aqui a minha homenagem, até porque 
sou professora. Estou como Senadora, provisoriamen-
te, pela bondade e generosidade do povo de Alagoas. 
Mas tenho muita tranqüilidade, Senador Magno Malta, 
pelos votos que aqui dei, pelas lutas que enfrentei, pelas 
marcas que ficaram na minha alma, no meu coração 
e no meu corpo, inclusive enfrentando a cúpula pala-
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ciana e o Governo, aquele que ajudei a eleger. Tenho 
a consciência tranqüila de que, quando eu chegar em 
sala de aula, para voltar a comer giz como professora, 
serei recebida com beijinhos, muitas flores e bolo de 
chocolate pela Universidade Federal de Alagoas, que, 
aliás em greve, não consegue sequer uma audiência 
para estabelecer as novas discussões.

Então, é a demagogia do incentivo à universida-
de que trata da pesquisa, do ensino e da extensão; a 
demagogia em relação ao Ensino Fundamental pro-
fissionalizante, educação de jovens e adultos, Ensino 
Médio, Ensino Fundamental e Educação Infantil, e o 
abismo gigantesco do discurso e da realidade objetiva 
que se configura no Orçamento. É no Orçamento que 
se configura o compromisso ou não com a educação 
pública gratuita e de qualidade, especialmente para 
os filhos da pobreza, porque esses precisam do setor 
público funcionando, com a competência necessária, 
com o rigor técnico necessário, com as condições ob-
jetivas de salário, igualmente necessárias.

Por isso, só fazemos a homenagem às professo-
ras, aos professores e às crianças brasileiras com a 
nossa luta cotidiana, e não com a expressão fingida, 
cínica e mentirosa das palavras.

 Durante o discurso da Sra. Heloísa Hele-
na, o Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 
– ES) – Agradeço à brilhante e empolgante Senadora 
Heloísa Helena, candidata do P-Sol à Presidência da 
República ou ao Governo de Alagoas.

Concedo a palavra ao eminente Senador Valdir 
Raupp, para usar o tempo de acordo com a necessi-
dade do seu pronunciamento.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado 
pela generosidade, nobre Presidente Magno Malta.

Neste dia em que se avizinha a comemoração, 
em todo o Brasil, do Dia da Criança e, logo em se-
guida, no próximo dia 15, do Dia do Professor, presto 
homenagem, primeiramente, às crianças e aos profes-
sores do meu Estado, que podem ser representados 
pela prefeita reeleita do meu Partido, o PMDB, Prefeita 
Sueli Aragão, do Município de Cacoal, presente nesta 
sessão. Gostaria também de homenageá-la, ela que 
é administradora de empresas, mas professora por 
formação. Portanto, nossa homenagem aos professo-
res e professoras, bem como às crianças de Cacoal 
e de Rondônia.

Agradeço também a presença do Prefeito Hé-
lio Machado de Assis, da cidade de Costa Marques, 
no meu Estado também; S. Exª é prefeito do PMDB 

já pelo segundo mandato. Nossos agradecimentos 
também ao Vereador Amauri, também da cidade de 
Costa Marques.

Na pessoa da Deputada Federal Marinha Rau-
pp, minha esposa, professora também, que está aqui 
presente, na pessoa da Senadora Heloísa Helena, 
quero homenagear todas as professoras e professo-
res do Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ser pro-
fessor ainda é apenas uma função técnica, ser edu-
cador vai além. A escola que trabalha voltada para o 
conteúdo, onde cada professor pensa que sua obri-
gação maior é “dar o programa”, precisa reestudar a 
sua função. Temos de nos convencer de que a base 
do compromisso educacional é o “objetivo”, e não a 
“matéria”, pois não basta a escola sem um simples 
difusor do conhecimentos. Ensinar a ler, a contar, a 
conhecer a geografia, a história, as ciências é sem 
dúvida tarefa meritória. Mas a vida moderna exige da 
escola muito mais: ela tem de levar o aluno a pensar, 
a contextualizar, a analisar comparativamente, a que-
brar preconceitos, a buscar soluções gradativas para 
problemas que afetam a sua comunidade.

Enfim, a escola tem também a nobre função de 
formar cidadãos, e, para isso, é necessário transformar 
o pessoal docente de instrutores em educadores. Mas 
essa é uma proposta repetida inúmeras vezes em cur-
sos e palestras a que eventualmente assistimos.

O importante é como conseguir isso.
A escola e o professor, em particular, têm uma 

responsabilidade extraordinária na formação do ado-
lescente, no aperfeiçoamento da pessoa como ser 
integral. Esse aperfeiçoamento deve embasar-se em 
uma filosofia de vida indispensável à formação do ser 
humano. É o homem em condições de zelar pela sua 
dignidade individual perante a coletividade; é o ser ajus-
tado à família, à comunidade de vivência, ao trabalho, 
às instituições, ao respeito aos demais indivíduos; é a 
pessoa cultivada para servir ao próximo, sem precon-
ceitos de qualquer natureza, visando ao aprimoramento 
individual, coletivo, universal, etc.

Segundo o Professor Eustáquio Lagoeiro Castello 
Branco, os parágrafos acima mostram, em resumo, 
quais seriam os objetivos da educação ou as finalida-
des legais da educação contidas nos documentos ofi-
ciais. Mas a realidade do texto legal não corresponde 
à realidade das nossas escolas. Uma análise, por mais 
superficial que seja, não pode fugir a uma constatação 
de imediato: o professor e as escolas, de modo geral, 
ainda não colocaram o aluno no centro de seus inte-
resses, procurando, de forma compatível com aquelas 
finalidades, atender às verdadeiras necessidades da 
adolescência e do ser humano.
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Nossas escolas oscilam entre dois campos gravi-
tacionais (e os professores devem, ou é aconselhável, 
seguir essa orientação): o conteúdo e o documento. 
Umas vivem em função do conteúdo: é necessário “dar 
a matéria”, “cumprir o programa”, mesmo que os alunos 
não os acompanhem. Nessas, os índices de reprova-
ção são elevados, o que se constitui motivo de glória 
e de qualificação do estabelecimento. Outras, talvez a 
maioria, vivem em função do documento. É preciso ter 
documentos para arquivar ou apresentar à inspeção. 
A realidade e o valor do que consta no documento é 
de segunda importância. Cumpridos os dias letivos, o 
número de disciplinas de cada série, provas realizadas, 
certidões anotadas, pagamentos em dia, tudo foi per-
feito. Para o aluno, essa escola dá uma lição imediata: 
a questão é estar documentado e, para ele, documento 
é “nota de aprovação”. Tudo então se resume na cam-
panha para obtenção da nota de aprovação – isso com 
aplausos docente, familiar e social. 

Algumas escolas “inovam inteligentemente”, cha-
mando a nota de “conceito”. Há até as que inventaram 
um processo de tirar média de conceitos! E o pior: para 
se chegar a essas “brilhantes” conclusões, vêm aí “reu-
niões pedagógicas” eivadas de “nobres”, “brilhantes” 
e “maravilhosas” opiniões e conclusões, verdadeiras 
pérolas da intelectualidade pedagógica.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é neces-
sária uma mobilização ou conscientização do docen-
te para o seu papel de educador e não de instrutor 
de conteúdo. É necessário que reflitam sua vivência 
para que possam atender às reais necessidades de 
sua clientela, ou seja, da criança, do jovem, do ado-
lescente. Quais seriam essas necessidades? Seriam 
elas hoje idênticas às de gerações passadas? Pode-
mos apontar algumas. 

A aceitação social: os adolescentes precisam en-
contrar maior aceitação social, têm permanente preo-
cupação de evitar as acusações dos maiores. Até que 
ponto são eles os responsáveis pelos fatos em que se 
envolvem? O pertencer a um grupo, fazer parte de um 
grupo, é uma necessidade imperiosa, mas como ser 
aceito pelo grupo? As atividades escolares precisam 
cuidar atentamente disto: preparar o aluno para que 
ele saída escolher e participar ativa e construtivamente 
de seus grupos de trabalho e de lazer. 

A afeição: os adolescentes, na instabilidade biop-
sicológica que os caracteriza, necessitam freqüente-
mente de afeição. O tratamento distante e padronizado 
provoca acúmulo de descontentamento e juízos defor-
mados. Tal fato ocorre na família também, provocando 
demonstrações aparentemente ridículas de adoles-
centes que procuram mostrar o oposto, isto é, que são 
auto-suficientes e não precisam da simpatia e amizade 

de parentes e professores. A escola, dentro daquelas 
finalidades, não pode alhear-se ao problema.

A responsabilidade: os adolescentes gostam de 
assumir responsabilidades e de serem considerados 
responsáveis. A escola que dá “matéria” e “notas” para 
cada classe não toma conhecimento de cada aluno. 
Mesmo quando exige uma responsabilidade dos alu-
nos, não se apresenta de forma compatível com a 
necessidade dos adolescentes; é responsabilidade 
imposta, não aceita.

Outras necessidades poderão ser facilmente le-
vantadas por uma escola que tenha o espírito de pes-
quisa. Associando as finalidades da educação com o 
atendimento das necessidades da adolescência por 
meio do emprego de disciplinas e práticas educativas 
no seu exato sentido, as escolas têm elementos para 
realizar excelente ação educativa.

Segundo Rubem Alves, os educadores são como 
as velhas árvores. Possuem uma face, um nome, uma 
“estória” a ser contada. Habitam um mundo em que o 
que vale é a relação que os ligam aos alunos, sendo 
que cada aluno é uma entidade sui generis, porta-
dor de um nome, também de uma “estória”, sofrendo 
tristezas e alimentando esperanças. E a educação é 
algo para acontecer nesse espaço invisível e denso, 
que se estabelece a dois.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Valdir 
Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pois não, 
nobre Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Desde a manhã, 
esta Casa homenageia os educadores e as crianças. 
Sem dúvida alguma, o seu pronunciamento é o mais 
profundo. Acho que deve ser convertido em livro. Sendo 
assim, eu queria – não é uma inspiração minha – que 
V. Exª aproveitasse algo para o que pode se tornar um 
dos mais profundos livros sobre educação. Segundo 
Albert Einstein, em seu livro Escritos da Maturidade, 
educação é o que fica quando esquecemos tudo aquilo 
que aprendemos na escola; é a disciplina, a capacidade 
de decidir entre o bem e o mal, o pensar, o raciocinar, 
o pesquisar, o saber estudar. E, para enriquecer sua 
obra, uma mensagem lá do Piauí. Na ditadura Vargas, 
um médico foi nomeado interventor do Estado e, por 
dez anos, dez meses e seis dias, ele dirigiu o Piauí. 
Trata-se de médico pneumologista famoso: Leônidas 
de Castro Melo. Famoso administrador, chegou ao Se-
nado da República e era professor. No seu livro, ele 
disse que, de tudo o que ele foi, o mais importante, 
o que ele gostava de ser, era professor. Essa é uma 
homenagem de Leônidas Melo, quem mais tempo go-
vernou o Estado do Piauí.
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado, nobre Senador Mão Santa. Incorporo o seu 
aparte ao meu pronunciamento. Quem sabe, um dia, 
poderemos, juntos, escrever esse livro?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além de 
homenagear os nobres professores/educadores bra-
sileiros, não posso deixar de lembrar o Dia das Crian-
ças, que comemoraremos amanhã. Elas são o símbolo 
dos sonhos e da esperança deste Brasil imenso. É nas 
nossas crianças que depositamos todas as nossas 
esperanças.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 

– ES) – Agradeço ao Senador Valdir Raupp. 
Jesus disse que “aquele que não se tornar como 

criança não poderá entrar vir no reino de Deus” e 
“deixai-as vir, pois, porque delas é o reino de Deus” 
– quem sabe pela falta de maldade, de malícia e pela 
capacidade de perdão. 

Fica essa lição do Dia das Crianças.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL – 

ES) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.131, DE 2005

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para 

participar, na qualidade de observador parlamentar, da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, que se realiza 
anualmente em Nova Iorque, requeiro, nos termos do 
inciso II, a, do art. 40 do Regimento Interno do Senado 
Federal, seja concedida licença para desempenhar a 
referida missão de 20 a 31 de outubro de 2005.

Comunico, por oportuno, que estarei ausente do 
País no período de 20 a 31 de outubro de 2005.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005. – Se-
nador Demóstenes Torres.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 
– ES) – O requerimento que acaba de ser lido será 
apreciado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 
– ES) – A Presidência comunica ao Plenário que se 
encontram abertas as inscrições para a comemoração 
do Dia do Aviador e do Dia da Força Aérea Brasileira, a 
se realizar na Hora do Expediente da sessão do dia 20 
próximo, nos termos do Requerimento nº 979, de 2005, 
do Senador Aelton Freitas e outros Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 
– ES) – Concedo a palavra, por cinco minutos, à ilustre 
Deputada pelo Pará, digo, Senadora Ana Júlia Carepa. 
S. Exª já foi Deputada, assim como eu.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-

ra.) – Obrigada, Sr. Presidente, Senador Magno Malta. 
É uma honra para nós termos sido Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 
– ES) – Fomos Vereadores também.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– Fomos Vereadores. Qualquer função pública por meio 
da qual o povo nós dá o desafio de representá-lo é um 
orgulho imenso para todos nós.

Só tenho a agradecer ao povo do meu Estado 
por ter-me proporcionado esses mandatos, por ter-me 
concedido a oportunidade de defendê-lo, seja como 
Vereadora, seja como Vice-Prefeita, seja como Depu-
tada Federal ou como Senadora.

Eu estava em reunião da nossa Bancada em que 
discutíamos o Orçamento, as emendas, as necessi-
dades do nosso Estado, e não poderia deixar de vir 
a este plenário ressaltar as homenagens hoje feitas 
nesta Casa tanto às crianças brasileiras quanto aos 
professores, cujas datas comemorativas são dias 12 e 
15 do corrente, respectivamente. Lembro especialmente 
a importância dos avanços que já tivemos em relação 
aos direitos das crianças, mas há ainda o desafio de 
termos de fazer valer esses direitos.

O futuro a gente não constrói amanhã; o futuro a 
gente faz aqui e agora. Portanto, investir em educação, 
valorizando os educadores, todos aqueles que traba-
lham com educação, não apenas os professores, é 
investir também nas crianças e na juventude.

Solicito à Mesa que considere como lido o meu 
pronunciamento em que faço referência ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente, à importância da educação 
e à importância do educador, que precisa ser valorizado 
em cada Estado brasileiro, em cada Município.

Eu não poderia deixar de fazer esse registro, 
solidarizando-me com todos os professores, inclusive 
com a luta deles em nível federal, estadual e munici-
pal, como também com todos aqueles – e aí me incluo 
– que lutam para que nossas crianças e nossos ado-
lescentes possam ter futuro. E futuro, como eu disse, 
não se faz amanhã; futuro se faz agora.

Se não garantirmos esses direitos, aplicando 
recursos efetivos na educação e na formação profis-
sional, para que nossas crianças saiam das ruas, não 
conseguiremos construir um outro Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço-lhe esta opor-
tunidade, pois, como mãe, jamais eu poderia deixar de 
fazer esse registro e de cobrar dos Governos federal, 
estaduais e municipais mais atenção às crianças, aos 
adolescentes e aos educadores do nosso Brasil.

SEQUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA 
SRA. SENADORA ANA JÚLIA CAREPA.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 
– ES) – V. Exª será atendida na forma do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 
– ES) – Os Srs. Senadores Pedro Simon, Leonel Pa-
van, Flexa Ribeiro, Augusto Botelho e A SRA. Sena-
dora Lúcia Vânia 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 Re-
gimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho hoje, aqui, tratar de um tema da 
maior importância. Refiro-me ao grave problema da 
falta de moradia. Diversas políticas habitacionais, até 
aqui praticadas, não foram capazes de apresentar os 
resultados esperados.

Até mesmo um Ministério das Cidades foi criado 
com o objetivo de definir novas alternativas de com-
bate às desigualdades sociais nas grandes e médias 
cidades brasileiras.

Apesar disso, o velho sonho da casa própria con-
tinua cada vez mais distante para as camadas mais 
pobres de nossa população. 

Segundo publicação do Ministério das Cidades, 
sob o título Déficit Habitacional no Brasil – Municí-
pios Selecionados e Microrregiões Geográficas, 
lançada em dezembro passado, o País convive com um 
déficit quantitativo total de 7,2 milhões de moradias.

Antes da divulgação desse dado, trabalhava-se 
com a necessidade de construção de 6,65 milhões 
de unidades. O novo número identifica 5 milhões 470 
mil habitações nas áreas urbanas e 1 milhão 752 mil 
nas áreas rurais.

Quanto ao déficit qualitativo, ou seja, casas em 
precárias condições de habitabilidade, a própria Se-
cretária-Executiva do Ministério das Cidades, Doutora 
Ermínia Maricato, em recente entrevista, estipula es-
toque superior a 12 milhões de unidades. 

Mais de 3 milhões de famílias vivem em con-
dições de coabitação, com mais de uma família na 
mesma moradia.

Em habitações rústicas, produzidas com mate-
riais de baixa qualidade e durabilidade, vivem cerca 
de 1,8 milhão de pessoas.

Em domicílios improvisados, grotas, tendas, gru-
tas ou simples buracos, moram cerca de 200 mil bra-
sileiros.

O pior de tudo é que o próprio Governo projeta 
que o déficit será de 12,4 milhões de unidades em 2023, 
sinal de que as medidas que estão sendo anunciadas 
pela equipe do Presidente Lula, mesmo que cumpri-
das, surtirão pouco efeito.

O próprio Governo reconhece que é difícil rever-
ter a situação nos próximos 20 anos. Adianta que, a 
partir de agora, seriam necessários investimentos anu-
ais da ordem de 12,4 bilhões de reais para enfrentar 
o problema com programas, que, na verdade, ainda 
estão em estágio de discussão nos Ministérios e no 
Congresso Nacional.

Levantamento recente, realizado pelo pesqui-
sador Luiz César Queiroz Ribeiro, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), revela que 97,2% 
do déficit habitacional brasileiro está concentrado nas 
famílias com renda de até cinco salários mínimos, ou 
seja, 1.300 reais.

Trata-se de pessoas que estão absolutamente 
fora das linhas de crédito imobiliário das instituições 
financeiras porque simplesmente não são capazes de 
pagar as prestações com juros tão elevados. Diga-se 
de passagem, em nosso país, apenas 20% dos gru-
pos familiares que necessitam de uma moradia têm 
realmente condições de realizar a compra. Os 80% 
restantes não têm renda nem condições de assumir 
um financiamento por 15 anos. 

Não podemos deixar de destacar que a situação 
dramática da habitação no Brasil tem raízes históricas 
e vem se agravando desde os tempos da escravidão.

Na nossa contraditória evolução socioeconômi-
ca recente destacam-se: vergonhosa concentração 
de renda; migração intensa; urbanização incontrolá-
vel; explosão demográfica; alto desemprego; aumen-
to indiscriminado da violência; recessão econômica, 
períodos longos de inflação elevada; sucessivos pla-
nos de estabilização econômica e taxas de juros es-
tratosféricas.

Por tudo isso, o Estado brasileiro até hoje não foi 
capaz de transformar em realidade o sonho de milhões 
de brasileiros que é a aquisição da casa própria.

Em síntese, todos esses aspectos e mais a de-
sorganização generalizada do Estado, o descaso, a 
improvisação, o clientelismo, a corrupção que sempre 
esteve presente nos diversos programas habitacionais, 
e a falta de uma política de construção de moradia vol-
tada para os mais pobres, são os maiores motivos do 
caos que se estabeleceu no sistema como um todo e 
que ficou mais evidente quando da extinção do Banco 
Nacional de Habitação, em 1986.

Vale relembrar que o Sistema Financeiro de Habi-
tação (SFH) e o BNH foram criados logo após o golpe 
militar de 1964, com a aprovação da Lei nº 4.380/64.

Desde a criação do SFH até os dias de hoje, 
diversos especialistas consideram que a história do 
financiamento habitacional brasileiro atravessou três 
fases distintas : de 1964 a 1982, de 1983 a 1993, e de 
1994 até os dias de hoje. 
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No primeiro período, os recursos vinham do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e dos 
depósitos efetuado pelas famílias em Caderneta de 
Poupança. Durante essa fase, podemos dizer que o 
Sistema conseguiu quase que plenamente resolver o 
maior sonho de consumo da classe média depois do 
automóvel. Financiou mais de 4 milhões de imóveis, 
quase todos destinados à classe média e média alta, em 
condições as mais vantajosas, com subsídios genero-
sos e tratamento privilegiado na hora dos pagamentos 
das parcelas e quitações de saldos devedores. Mesmo 
assim, os calotes foram incontáveis pelo Brasil afora e 
a grande farra da moradia aos privilegiados terminou 
com a falência do Sistema, da quase totalidade das 
Caixas Econômicas estaduais e das associações de 
poupança e empréstimo. Foi um verdadeiro desperdício 
do dinheiro público, que provocou inclusive o fechamen-
to do BNH, em 1986, como dissemos há pouco.

É importante destacar que, durante essa primeira 
etapa, os pobres não foram sequer lembrados. Apenas 
alguns conjuntos habitacionais foram construídos a to-
que de caixa para abrigar alguns contingentes, assim 
mesmo de maneira precária, nos lugares mais distan-
tes, com materiais de baixa qualidade e construção 
deficiente, apenas para dissimular e manter as linhas 
de crédito abertas aos detentores de altas rendas.

A segunda etapa, que começa em 1983 e vai até 
1993, anuncia o caos do sistema habitacional brasileiro. 
O período é caracterizado por uma grande confusão, 
por uma retração nas linhas de crédito imobiliário e, 
conseqüentemente, diminuição significativa no ritmo 
das construções de novas unidades. Além de tudo, a 
sociedade começou a sofrer com os primeiros impactos 
da severa recessão econômica que dura até hoje; com 
taxas inflacionárias elevadas; perdas salariais; ritmo 
de crescimento praticamente nulo; conjuntura política 
tumultuada com a morte de Tancredo Neves e volta da 
democracia; com o maior confisco da história do Brasil, 
que aconteceu no início do Plano Collor, em 1990; e 
com a crise institucional grave que provocou a renúncia 
do ex-Presidente Fernando Collor de Melo.

Em conclusão, o período, que foi extremamen-
te tumultuado, é encerrado e logo em seguida surgiu 
o Plano Real, que começou a vigorar em 1º de julho 
de 1994. 

Durante essa fase, uma das maiores novidades 
surgidas na política de financiamento habitacional do 
País foi o plano de equivalência salarial nas prestações 
e a concessão freqüente de reajustes inferiores aos 
previstos nos contratos. Essa decisão, que se refletiria 
de maneira favorável no valor das prestações dos mu-
tuários, logo se tornou um pesadelo para o Governo.

Com o passar dos meses, as prestações se torna-
ram irrisórias e era preciso compensar as perdas que 
estavam sendo acumuladas. Assim, o saldo devedor 
era coberto pelo Fundo de Compensação de Variações 
Salariais (FCVS), que foi criado para garantir ao mu-
tuário a propriedade do imóvel ao fim do contrato de 
financiamento. Para isso, seria necessário que todas as 
prestações tivessem sido pagas no momento do final 
do contrato, mesmo havendo saldo residual.

Dessa forma, o patrimônio imobiliário da clas-
se média e média alta, adquirido com o dinheiro do 
trabalhador, estava salvo. Os sem-teto mais uma vez 
tiveram que permanecer na lista de espera da casa 
própria. Essa foi a maior repercussão social do ciclo 
que acabamos de analisar.

Finalmente, no período que começou em 1994 e 
se estende até os dias de hoje, o SFH passou a fun-
cionar com as novidades trazidas pela Lei n° 8.692, de 
julho de 1993, que acabou com a cobertura do FCVS 
para os novos contratos e suprimiu o sistema de equi-
valência salarial.

Convém destacar igualmente que diversos outros 
instrumentos legais e outras normas afins foram intro-
duzidas com o objetivo de adequar o funcionamento 
do Sistema à nova realidade. Por exemplo, era preci-
so enxugar as carteiras públicas e privadas de finan-
ciamento e colocar, à disposição do mercado, novas 
linhas de crédito.

Daí surge o Sistema de Financiamento Imobiliá-
rio (SFI), criado pela Lei n° 9.514, de 20 de novembro 
de 1997, na verdade, uma reprodução de experiência 
semelhante existente nos Estados Unidos.

Em síntese, diversos estudos demonstram que, 
em todo o período que acabamos de comentar, e que 
cobre quarenta anos de modelo habitacional, o SFH 
funcionou graças ao socorro constante de volumosos 
subsídios.

O pior de tudo é que esse favor com o dinheiro 
público sempre foi usado para beneficiar os mais ricos, 
em detrimento dos que até hoje não têm moradia e 
que representam mais de 97% do déficit habitacional, 
como já vimos anteriormente.

Por fim, devemos dizer igualmente que, até os 
dias de hoje, percentual muito pequeno dos recursos 
globais do SFH foi aplicado na construção de moradias 
de interesse social.

Dessa forma, podemos afirmar que quem está 
na faixa de renda entre um e cinco salários mínimos 
permanece à margem de todas as linhas de crédito 
destinadas ao setor habitacional, sejam elas públicas 
ou privadas. Em outras palavras, no Brasil, nunca existiu 
política de construção de moradia para pobre.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inúmeras 
pesquisas mostram que cerca de 82% da população 
brasileira sobrevive em ambientes urbanos cada vez 
mais desestruturados, carentes das mínimas condições 
de infra-estrutura e expostos aos maiores perigos.

Realmente, a desagregação urbana expõe a sua 
verdadeira imagem quando nos deparamos com cerca 
de 33% da população brasileira morando em apenas 
doze áreas metropolitanas gigantescas. 

Uma das maiores falhas do atual Governo em 
matéria de atendimento social aos mais carentes é 
justamente a dificuldade de definição de uma política 
de gestão integrada dos imensos espaços metropo-
litanos.

Desde que assumiram suas funções, os asses-
sores mais qualificados do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva continuam meio perdidos quando falam do 
assunto. Passados quase três anos de Governo, con-
seguiram apenas timidamente ultrapassar a fronteira 
das generalidades. 

No Ministério das Cidades, de maneira muito 
geral, fala-se em consórcios, segundo os técnicos, 
saída jurídica mais viável para integrar Estados, Mu-
nicípios, Governo Federal e iniciativa privada em uma 
ação conjunta para vencer os enormes desafios da 
exclusão social nessas imensas áreas desgovernadas. 
Entretanto, só há pouco o Governo Federal tomou a 
decisão de enviar, ao Congresso Nacional, Projeto de 
Lei visando esclarecer melhor a questão.

De qualquer maneira, caso seja aprovada, a pro-
posta do Planalto, se aplicada corretamente, levaria 
pelo menos vinte anos para atender às demandas de 
saneamento básico e habitação hoje existentes nos 
grandes aglomerados metropolitanos. 

A Doutora Ermínia Maricato reconhece inclusive 
que, com essa iniciativa, o Governo Lula está apenas 
desenhando, para os próximos tempos, uma nova po-
lítica nacional de habitação e de saneamento.

Diante dessa afirmação, fica bem claro que, ao 
longo desses mais de dois anos de mandato do Pre-
sidente Lula, os instrumentos de política habitacional 
em vigor continuam os mesmos e servem apenas para 
atender a uma parcela mais privilegiada da popula-
ção, como já mencionamos em ponto anterior deste 
pronunciamento. 

Quanto às idéias do Governo, podemos dizer que 
fazem parte do universo da teoria e das suposições 
sobre um futuro que já é visto como pouco promissor 
para os que não têm onde morar. Na verdade, causa 
surpresa a declaração de que uma nova política habi-
tacional está simplesmente sendo desenhada e não 
pode ser obra apenas de um Presidente.

Diante dessa realidade, acreditamos que mais 
uma vez deveremos adiar o pagamento de nossa ver-
gonhosa dívida social, que já deveria ter sido resgata-
da há muito. Não temos mais condições de dizer aos 
excluídos que os seus problemas mais elementares 
estão sendo lembrados, mas só serão resolvidos daqui 
a vinte, trinta ou quarenta anos. Por outro lado, cau-
sa vergonha saber que temos condições de viabilizar 
recursos importantes para atender aos mais pobres, 
mas falta vontade política e definição de prioridades 
nessa direção.

Não podemos nos esquecer que o Brasil dispõe 
anualmente de 150 bilhões de reais para o social. Em 
contrapartida, apenas um quarto desse montante se 
destina ao atendimento de programas voltados para 
as populações mais necessitadas.

Portanto, mais de 112 bilhões de reais ficam 
pelo caminho e servem a outros objetivos. O resultado 
dessa não-aplicação de verbas públicas em favor das 
populações que passam necessidades será, inevita-
velmente, mais miséria, mais pobreza, mais desigual-
dade e mais dificuldade para resolver os problemas 
que se acumulam. 

É tarefa do Governo buscar uma solução mais 
rápida para transformar a realidade aviltante em que 
está mergulhada a maior parte de nossa população. 
O Estado tem a obrigação de viabilizar recursos para 
dotar cada moradia de água tratada, coleta de esgoto 
e de lixo. E mais, tem a obrigação de construir escolas, 
comércio, praças, áreas de lazer e facilitar o transporte 
público nos arredores das habitações.

O Brasil terminou o século XX com 3.905 fave-
las espalhadas pelo seu território. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
entre os censos de 1990 e 2000, houve um aumento 
de 717 favelas no País.

Segundo o levantamento, o Estado de São Pau-
lo apareceu em primeiro lugar, com 1.548 favelas. O 
IBGE mostrou ainda que a região metropolitana de 
São Paulo concentrava 938 favelas. 

Na opinião do pesquisador Doutor Luiz César 
Queiroz Ribeiro, existe uma forte correlação entre o 
crescimento das favelas nos grandes e médios cen-
tros urbanos brasileiros e a escassez de crédito ha-
bitacional.

O mesmo pensa o economista Marcelo Néri, che-
fe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV-RJ). De acordo com ele, as dificuldades 
de se obter um financiamento imobiliário e a expan-
são dos chamados aglomerados urbanos subnormais, 
na classificação do IBGE, moradias improvisadas ou 
simplesmente favelas, situadas notadamente em áreas 
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definidas como precárias, revela uma interação muito 
forte entre as duas situações.

No Município do Rio de Janeiro, por exemplo, a 
cada 10% de aumento na favelização, o acesso ao fi-
nanciamento habitacional cai em 2,3%. Ou seja, quan-
to mais favelas, menos crédito. Ele mostra igualmente 
que, entre 1970 e 2000, o percentual de residências 
financiadas no Rio caiu de 11,59% para 7,77%. No úl-
timo censo demográfico do IBGE, 18,71% das casas 
cariocas estavam situadas em favelas.

Na imensa periferia brasileira, quase todo o cor-
po social está fora de qualquer controle. As ações do 
Estado são bastante deficientes e os mais elementa-
res benefícios sociais são improvisados pelos próprios 
habitantes. Além disso, a dificuldade de acesso à terra 
faz da invasão uma prática comum.

Como bem sabemos, cerca de 40 milhões de 
brasileiros precisam de uma casa decente para mo-
rar. Não podemos mais admitir que 10% da população 
urbana do nosso país continue sem acesso às redes 
de água potável e cerca de 40% não seja servida por 
redes de esgotos sanitários.

Porém, para começarmos a reverter essa situ-
ação, precisamos viabilizar imediatamente os instru-
mentos contidos no Estatuto da Cidade, que foi tão 
festejado neste Plenário no momento de sua votação 
e aprovação. Inegavelmente, se cumprido à risca, da-
remos sem dúvida um primeiro passo significativo para 
suavizar várias demandas, pois o diploma tem muito 
a contribuir para tornar viável o direito à terra para os 
que não a possuem, o direito à moradia, ao sanea-
mento básico, à infra-estrutura urbana, ao transporte, 
aos serviços públicos essenciais, ao trabalho, ao lazer, 
enfim, à cidadania.

Todavia, tal tentativa avançaria ainda mais rá-
pido se quatro condições básicas fossem igualmente 
associadas.

Em primeiro lugar, a presença mais efetiva do 
Estado, que tem a obrigação de assumir as suas res-
ponsabilidades com mais eficiência e assegurar o cum-
primento dos programas de desenvolvimento social 
sob a responsabilidade da União, Estados, Municípios 
e Distrito Federal. Essa seria, aliás, uma boa oportu-
nidade para envolver mais os Estados e Municípios 
na questão social e apoiá-los com transferências de 
recursos necessários para poderem tocar, da melhor 
forma, os projetos a serem executados.

Em segundo lugar, a mobilização da sociedade 
e dos movimentos que defendem uma verdadeira mu-
dança nas estruturas da sociedade brasileira. 

Em terceiro lugar, a mobilização da classe polí-
tica, que pode exercer um papel fundamental na de-
fesa das proposições, na apresentação de matérias 

legislativas, na exigência do cumprimento das políticas 
públicas voltadas para os mais carentes e na fiscali-
zação destas.

Por fim, a definição de uma política habitacional 
dirigida principalmente aos grandes contingentes popu-
lacionais mais carentes, mediante um sistema de crédito 
imobiliário não elitista, ou seja, capaz de ser assumido 
integralmente pelos mutuários de renda mais modesta. 
Com isso, os recursos públicos seriam investidos para 
combater verdadeiramente a miséria e deixariam de 
privilegiar as camadas de rendas mais altas, como tem 
sido prática comum em todos os programas de finan-
ciamento habitacional até aqui idealizados. 

Lamentavelmente, o Governo atual não pensa 
bem assim. No início de 2004, o Doutor Jorge Here-
da, Secretário Nacional de Habitação do Ministério 
das Cidades, declarou que as prioridades do Gover-
no Lula na área eram a construção de habitações, a 
urbanização em regiões metropolitanas e a ampliação 
do mercado formal da habitação. Para tanto, anunciou 
a destinação de 7,4 bilhões de reais só para a habi-
tação. Parte importante desses recursos deveriam vir 
do FGTS e das cadernetas de poupança. No entanto, 
em resposta a uma questão sobre a modalidade dos 
empréstimos, admitiu: “o déficit de moradia atinge uma 
faixa da população que não tem como tomar recursos 
que são onerosos.

De uma maneira geral, as verbas que nós temos 
para investir na política habitacional são onerosas.” As-
sim, como todas as políticas habitacionais praticadas 
no passado, os programas habitacionais anunciados 
pelo Governo Lula, que não chegam ainda a fazer 
parte de um contexto de política habitacional, só ser-
virão para agravar ainda mais o quadro atual das de-
ficiências de moradias que acabamos de apresentar 
ao longo deste discurso. O maior volume de recursos 
continuará sendo dirigido à classe média, enquanto 
os pobres continuarão dependendo das migalhas que 
lhes são jogadas.

Em nossa opinião, o passo mais importante para 
a solução do crescente déficit habitacional que afeta di-
retamente milhões de brasileiros que ganham entre um 
e cinco salários mínimos depende fundamentalmente 
de uma mudança profunda no vergonhoso quadro da 
distribuição de renda; de políticas criativas para gerar 
anualmente os empregos necessários que a sociedade 
exige; de decisão governamental para iniciar a retoma-
da do desenvolvimento econômico visando alcançar 
um crescimento garantido do Produto Interno Bruto 
(PIB); da intervenção mais branda do Comitê de Política 
Monetária (COPOM), que determina mensalmente a 
elevação da taxa básica de juros que acaba de chegar 
ao patamar de 19,25%; da aplicação correta dos re-
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cursos que são destinados aos programas sociais; do 
acesso ao crédito às populações de baixa renda para 
aquisição de moradia; da transparência na divulgação 
de dados relativos às ações habitacionais com recur-
sos do FGTS e da Caderneta de Poupança pela CEF; 
e de ações pontuais que sejam realmente capazes de 
diminuir o tamanho do abismo que separa milhões de 
desafortunados do sonho da casa própria.

Lembro bem que, em seus comícios e aparições 
nas redes de televisão, durante a campanha eleitoral, 
o Presidente Lula gostava de repetir para a multidão 
de telespectadores que a esperança haveria de der-
rotar o medo.

Realmente, por alguns momentos, tivemos a 
impressão verdadeira de que isso iria acontecer. Fi-
nalmente, o Brasil iria mudar qualitativamente pela 
primeira vez em sua história, cultuando a paz, respei-
tando a democracia e fazendo valer o direito dos exclu-
ídos. Infelizmente, após quase três anos de Governo 
comandado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em 
sua essência, a natureza classista e segregadora do 
Estado continuam intactas.

Eminentes Senadoras e Senadores, ao terminar 
este pronunciamento, gostaria de lembrar o notável 
economista Celso Furtado, que, no início de feverei-
ro de 2003, em entrevista concedida à revista Caros 
Amigos, nos levou a recordar um velho problema do 
nosso país que até hoje ainda não foi resolvido, a jus-
tiça social.

É importante dizer que trechos importantes de 
suas declarações devem continuar soando como um 
alerta para todos nós e, principalmente, para os atuais 
dirigentes do Brasil.

Segundo Celso Furtado, “ (...) percebe-se que ain-
da não está explícito o itinerário que o Brasil pretende 
seguir em seu projeto nacional. O problema brasileiro 
não é econômico. Se fosse, você ficaria amarrado para 
resolver o problema a partir do Banco Central. O proble-
ma é social, você deve partir da mobilização das forças 
sociais, da identificação dos problemas que afligem a 
população (...). A verdade é que a gente vai vendo que 
o Brasil é um país de construção imperfeita (...). Você 
só pode mudar esse quadro mudando o projeto social, 
o estilo de desenvolvimento do Brasil, e isso é o que 
eu imagino que a geração nova fará (...)”.

Por tudo o que acabamos de dizer neste pronun-
ciamento, depreende-se que o conjunto dos problemas 
sociais não resolvidos, que castigam diretamente a 
maioria da população brasileira, são todos variáveis 
dependentes da atual política econômica praticada em 
nível nacional e internacional. O caso da habitação, 
por exemplo, que é o sujeito focado neste discurso, 
não foge à regra.

Estimo que existe uma fraca correlação entre 
as políticas desta área, voltadas para conter o déficit 
existente, e a estratégia global do desenvolvimento 
econômico e social que está sendo seguida pelo atual 
Governo. Na ausência dessa articulação, mudanças 
importantes no perfil da oferta de moradia aos caren-
tes e alterações significativas na estrutura urbana do 
País só serão possíveis quando ocorrerem reformas 
profundas nas condições de cidadania jurídico-política 
e socioeconômica do povo brasileiro. Aliás, desde o 
início de minhas palavras na sessão desta tarde, nes-
ta tribuna, tive a preocupação de apontar para essa 
necessidade.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o objetivo deste meu pronunciamento seria 
apontar problemas e soluções para a grave situação 
de Saúde Pública no Brasil.

Por tudo quanto temos visto do Governo Lula e 
do PT, sinto que serei uma voz que prega no deser-
to, nesse deserto de idéias, de falta de seriedade, 
de falta de projetos, nesse dilúvio de corrupção e de 
corruptores. 

Nestes quase três anos de verdadeiro desgover-
no, o Governo Lula praticamente nada fez em benefício 
da Saúde Pública no Brasil, a não ser uma intervenção 
ridícula, eleitoreira e inconstitucional nos hospitais do 
Rio de Janeiro, para tentar prejudicar uma possível 
candidatura de um adversário político.

Se houvesse um mínimo de ética, de serieda-
de, de compromisso com o interesse público e com 
a saúde do povo brasileiro, o Governo Lula teria que 
fazer uma intervenção não em um, mas em mais 5 mil 
municípios brasileiros, pois todos sofrem com o caos 
na Saúde Pública.

O Governo Lula desperdiçou o dinheiro público, 
jogou dinheiro fora, com fins eleitoreiros e de propa-
ganda enganosa, para ludibriar o povo brasileiro, esse 
povo bom e pacífico, que acreditou e foi traído por uma 
ficção criada pelo marqueteiro Duda Mendonça.

O Presidente não foi traído por seus amigos, pois 
todos continuam muy amigos. O povo brasileiro é que foi 
traído, e traído da pior forma, de forma abominável.

Enquanto falta dinheiro para os hospitais, sobra 
dinheiro para propaganda eleitoreira fraudulenta. So-
bra dinheiro nas mãos de Marcos Valério, seus chefes 
e mentores, e outras figuras que já deveriam estar na 
cadeia. 

A situação da Saúde Pública no Brasil é caótica, 
os hospitais públicos não funcionam adequadamente, 
pessoas idosas e doentes são obrigadas a madrugar 
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em imensas filas para obter uma vaga e, muitas vezes, 
nem sequer serem atendidas.

Muitos morrem nos corredores dos hospitais, 
por falta de atendimento, por falta de medicamentos, 
por falta de equipamentos, por falta de médicos e de 
outros cuidados, por infecção hospitalar.

Sai ministro, entra ministro, e a situação continua 
a mesma ou só se agrava, só piora, pois o Governo 
Lula, cada dia mais, demonstra sua incapacidade de 
administrar, de governar o País.

Não existe algo que se pareça com um projeto 
de governo, com uma ação administrativa coerente, 
com metas e objetivos claros, com métodos racionais 
para atingir esses objetivos.

Realmente não existem os objetivos do Gover-
no Lula. Existe apenas o plano de ficar no Governo, a 
qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer modo, 
usando quaisquer métodos, por mais indecentes que 
sejam.

O importante para o Governo Lula é ficar no Po-
der, e para isso vale gastar milhões de recursos pú-
blicos em propaganda enganosa e fraudulenta, com o 
objetivo de formar o caixa-2 das campanhas eleitorais 
do PT e de comprar o apoio e o voto para esse projeto 
de permanência no Poder.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cada dia 
fica mais evidente que Lula e seus companheiros pe-
tistas tomaram de assalto o Poder e não tinham qual-
quer projeto de governo. O único projeto dessas figu-
ras abomináveis era um projeto de tomar o Poder de 
assalto, utilizando os métodos mais desclassificados, 
mais corruptos.

Sabemos agora que tudo não passou de uma far-
sa, de uma tragédia nacional, que transformou Collor 
de Mello numa figura menor de delinqüente primário, 
quase assunto para Juizado de Pequenas Causas.

Os princípios éticos defendidos pelo PT durante 
25 anos não passavam de mentira, de propaganda 
enganosa, de fraude e estelionato eleitoral.

O vice-Líder do PSDB na Câmara dos Deputados, 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, faz uma análise 
muito direta e objetiva do que ocorre com o Governo 
Lula: “o povo percebeu que o presidente não tem vo-
cação para o trabalho, não gosta de atividades difíceis 
de gerenciar, como na crise política”.

O Presidente gosta realmente é de viajar, viajar, 
viajar ... voar, voar, voar em seu avião de milhões de 
dólares, para fugir dos verdadeiros problemas da Na-
ção, pois ele não sabe como enfrentar os problemas 
nacionais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para não 
dizer que não falei de Saúde Pública, aconselho o Se-
nhor Presidente da República, mesmo sabendo que 

não serei atendido, a trabalhar mais, a trabalhar mais 
pela Saúde Pública, combatendo os problemas sani-
tários locais, evitando muitas palavras e poucos atos.

Precisamos combater a dengue, a malária, pre-
cisamos de saneamento básico para que nossa po-
pulação possa ter saúde e melhorar suas condições 
sociais e econômicas.

A saúde é um direito de todos, é um direito bá-
sico da cidadania, que precisa ser respeitado para 
que a Constituição não seja apenas uma carta de 
intenções.

Sinceramente, não espero, nestes dezesseis 
meses que ainda restam do Governo Lula, que algo 
importante em matéria de Saúde Pública ainda possa 
ser feito em benefício do povo brasileiro.

Como sou um homem otimista, e estou sempre 
cobrando também a melhoria das nossas estradas, 
apesar de conhecer a incompetência do Governo Lula, 
deixo aqui meu apelo para que o Presidente comece 
a governar, saia do palanque eleitoral e melhore as 
condições da Saúde Pública do nosso Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como se-
gundo assunto gostaria de prestar minhas homenagens 
aos lojistas catarinenses e ao presidente da Federa-
ção das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Ca-
tarina, Sido Gessner Júnior, pela realização desta 37ª 
Convenção Estadual do Comércio Lojista, que hoje se 
inaugura. Desejo também parabenizá-los todos pela 
feliz eleição do tema central desta reunião: “O Varejo 
na Era da Inteligência”. Essa escolha traduz a correta 
percepção do momento que vivemos, repleto de rá-
pidas transformações que afetam a vida econômica 
e social não apenas dos brasileiros, mas de todos os 
povos, no marco de um controverso, mas irreversível 
processo de globalização. 

Na vigência da chamada sociedade da informa-
ção – dentro da qual nos encontramos imersos na 
atualidade –, é absolutamente oportuno que os lojis-
tas busquem contemplar, discutir e entender, em suas 
múltiplas facetas e desdobramentos, essa nova socie-
dade emergente, resultado da notável rearticulação de 
várias forças, especialmente dos agentes econômicos, 
vetores da mudança e do desenvolvimento.

O comércio tradicional, como o concebemos 
desde a Antigüidade, no qual vendedor e consumidor 
se encontram face a face, ganhou, nos últimos anos, 
com o avanço das tecnologias da comunicação e da 
informação, uma nova e vigorosa vertente. Surgem, 
então, instrumentos que podem ser considerados con-
correntes, ou, em uma melhor hipótese, aliados para 
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a realização dos atos de comércio, que crescem, se 
deslocam e se multiplicam pela Internet e pelo tele-
marketing, hoje estratégicos na busca constante de 
ampliação da base de consumidores e, como conse-
qüência natural, do volume de vendas.

Logo, um dos grandes desafios que os lojistas 
contemporâneos enfrentam é estabelecer as regras de 
sobrevivência e convivência dentro daquilo que cha-
mamos, na falta de um nome mais original, de nova 
economia. Por outro lado, mais e melhor informado, o 
consumidor torna-se também altamente exigente e cri-
terioso em sua decisão de compra; conta, ainda, com 
uma concorrência cada vez maior que, tendencialmente, 
apontaria para a redução de preços e multiplicação de 
vantagens, como prazo para pagar, por exemplo. 

É exatamente nesse ponto que a inteligência, que 
todos vocês vão discutir nos próximos dias, assume 
relevância. Ela diz respeito às melhores escolhas no 
recrutamento e contratação de funcionários, qualifi-
cação e requalificação dos comerciários, eleição dos 
fornecedores, obtenção dos melhores prazos e taxas 
de financiamento, qualidade dos produtos comercia-
lizados, oferta de crédito, cuidados pré, trans e pós-
venda. Enfim, a inteligência deve assegurar a plena 
satisfação do consumidor, pois consumidor satisfeito 
é sinônimo de consumidor fiel, é garantia de retorno à 
loja, de novos negócios. Portanto, nestes dias de alta 
competitividade, adequar as operações e conduzir o 
varejo dentro dos parâmetros da era da inteligência 
tornou-se essencial.

No Brasil contemporâneo, os lojistas regular-
mente estabelecidos na economia formal, que geram 
empregos, recolhem contribuições sociais e impostos, 
transformaram-se em verdadeiros heróis. E todos nós 
sabemos que a atitude séria e responsável adotada 
pelos lojistas aqui reunidos deveria ser algo apenas 
natural, normal, porque em observância às normas. 
Contudo, como observamos no cotidiano, e o IBGE 
divulgou uma nova pesquisa no final da semana pas-
sada, a informalidade cresce no Brasil mais do que no 
resto da América Latina. Em 2003, representava cerca 
de dois terços do total de empresas em operação no 
País. Ainda que o faturamento das empresas informais 
tenha diminuído no período pesquisado, a economia 
dita subterrânea, que engloba transações não regis-
tradas e informalidade, alcança quase 13% de nosso 
Produto Interno Bruto.

É preciso que sociedade e Governo encontrem, 
rapidamente, caminhos reais para a inclusão dos tra-

balhadores e das empresas que estão fora do sistema. 
Para isso, penso que é necessário adequar aos novos 
tempos e flexibilizar a legislação do trabalho, além de 
reduzir a carga tributária e os encargos que oneram, 
para além do suportável, a livre iniciativa, inibindo e 
frustrando inúmeros empreendimentos. Até aqui, como 
deixa claro a pesquisa do IBGE, as medidas propos-
tas por Brasília para diminuir o grau de informalidade 
de nossa economia têm-se mostrado inócuas. Logo, 
é preciso agir de maneira mais objetiva e incisiva. No 
médio e longo prazo, a informalidade é um mau negó-
cio para todos, deixa vulnerável toda a sociedade, so-
bretudo o trabalhador, que se submete aos rigores de 
uma jornada não-regulada e se vê privado de direitos 
sociais, em geral recebendo salários aviltados.

Em vista dessa realidade que nos circunda – mas 
não apenas por isso –, de novo, dou os parabéns 
aos lojistas de Santa Catarina, representados nesta 
37ª Convenção pelas nossas 137 Câmaras de Dire-
tores Lojistas. Parabéns porque vocês têm iniciativa, 
são empreendedores e pensam no Brasil: empregam, 
compram e vendem, estimulam negócios e geram ri-
quezas, oferecendo, assim, uma decisiva contribuição 
para que a nossa economia continue a evoluir, como 
tanto desejamos e precisamos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por último 
gostaria de tratar dos bastidores da eleição para a Presi-
dência da Câmara dos Deputados e do comportamento 
do governo do presidente Lula nesse processo. Para os 
jornais de grande circulação no País, a eleição se deu 
no mais fiel estilo da barganha política, com liberação 
de verbas e a promessa de mais cargos aos partidos 
atingidos pelo escândalo do mensalão.

Segundo o editorial da Folha de S.Paulo, “em 
demonstração de que o governo nada aprendeu com 
o escândalo que devastou o PT e abalou seu governo, 
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pôs em cam-
po estratégia cuja lógica é muito parecida com a que 
comandou os pagamentos a bancadas no âmbito do 
valerioduto”.

Assim, Sr. Presidente, é nesse contexto que re-
queiro que as matérias abaixo relacionadas sejam con-
sideradas parte integrante deste pronunciamento, para 
que passem a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Caixa 2 do PT pode 
ter vindo de conta de fora, diz Delcídio”, publicada no 
jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 3 de ou-
tubro do corrente.

A matéria mostra que o Presidente da CPMI dos 
Correios, Senador Delcídio Amaral, afirmou que os re-
cursos que alimentaram o caixa dois do PT poderiam 
ser dinheiro do próprio partido no exterior. Para o se-

nador, as operações entre o PT e o publicitário Marcos 
Valério seriam apenas operações “de fachada”.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, vivemos uma crise política cuja gravidade 
não tem precedentes na história recente do País. Tal 
crise, repercutida em todos os fóruns de discussão, 
nos obriga a pensar e a repensar as nossas institui-
ções, a imaginar de que maneira se poderá evitar o 
esgarçamento da credibilidade das instituições sobre 
as quais se funda o Estado brasileiro.

A crise, por um lado, apresenta, de modo bastan-
te visível, as deficiências do sistema eleitoral, a fragili-
dade dos controles sobre as contribuições financeiras 
para os partidos políticos e, até certo ponto, o fracasso 
dos mecanismos que visam proteger as instâncias de 
decisão governamentais do assédio dos interesses 
particularistas.

Por outro lado, a crise política tem nos roubado 
um precioso espaço de discussão, um espaço que nos 
faz falta, na medida em que problemas de alto impacto 

ficam à margem da atenção do Congresso Nacional e, 
dessa forma, também à margem da atenção popular.

Como praticante da medicina, atividade à qual me 
dediquei por chamado vocacional, posso dizer que o 
nosso País está na situação de um politraumatizado, na 
situação de alguém que chega à UTI com problemas 
generalizados, vários deles muito graves; vários deles 
podendo, em caso de descuido, levar a um quadro de 
comprometimento irreversível.

Os problemas relativos à corrupção, entretanto, 
estão merecendo cuidados. Tenho certeza de que a 
Câmara Federal não admitirá que pactos de inspira-
ção duvidosa, que “acordinhos” ou “acordões” venham 
a jogar sombras sobre as apurações que ora se pro-
cessam, no âmbito das Comissões Parlamentares 
de Inquérito. Nem a Câmara, nem o Brasil admitiriam 
essa hipótese.

Sr. Presidente, enquanto isto não podemos em-
purrar para debaixo dos tapetes do Congresso Nacional 
– não importa a que pretexto – outro problema, outro 
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grande trauma que, mais silenciosamente, mais dis-
simuladamente vai corroendo os pilares da República 
e minando a saúde da nossa Federação: a injusta e 
vergonhosa carência de recursos com que se deparam 
Estados e Municípios, na tarefa de dar cumprimento 
ao seu papel federativo e às suas obrigações para 
com a população.

A Constituição de 1988 reconfirmou a forma fe-
derativa por razões muito superiores às da mera con-
formidade com a tradição republicana. Mais do que 
reconhecer que um país com as dimensões territoriais 
do Brasil não pode ser governado a partir de uma ins-
tância central, todo-poderosa, primou a nossa Carta 
Magna por criar ambiente institucional em que a di-
versidade regional pudesse ser admitida, estimulada e 
enriquecida. É assim que, de Roraima – Estado que, 
com muita honra, represento no Senado – até o Rio 
Grande do Sul, somos todos brasileiros, embora com 
problemas diferentes, e com diferentes maneiras de 
tratá-los e de resolvê-los.

Além disso, estabeleceu a mesma Constituição-
Cidadã os direitos e os deveres dos Estados e dos 
Municípios, tal como os da própria União Federal. Num 
mundo idílico e fantasioso, esses direitos e deveres se 
harmonizam e se equilibram, produzindo prosperida-
de e felicidade para as populações que compõem a 
Nação brasileira. No mundo real, entretanto, estamos 
distantes de um resultado satisfatório. E é isto o que 
me preocupa: estamos nos afastando de uma situação 
satisfatória de um modo mais e mais veloz.

Para dar exemplo do que falo, vamos avaliar al-
guns dados, todos eles fornecidos pela Secretaria da 
Receita Federal. O primeiro se refere à arrecadação 
própria dos Entes Federativos, tomada como percentual 
do Produto Interno Bruto. Pois bem; essa arrecadação 
variou 11,2% para mais, entre 2000 e 2004, no caso 
da União, enquanto, no caso dos Municípios, cresceu 
apenas 3,4%. Ou seja, o Governo Federal aumentou 
sua arrecadação em 11,2% a mais do crescimento do 
PIB, enquanto a dos municípios cresceu apenas uma 
fração desse percentual.

E observem que o valor arrecadado pela União é 
cerca de dezesseis vezes e meia superior ao que ar-
recada o conjunto de Municípios brasileiros. Estamos 
falando, então, de uma brutal apropriação de recursos 
da sociedade, de caráter concentrador: a carga tribu-
tária cresce mais do que o PIB e se concentra nos 
cofres da União.

E a explicação de tal fenômeno é muito clara, uma 
vez que somente vêm aumentando, em nosso País, as 
assim chamadas contribuições sociais, figura jurídica 
muito engenhosa que, no fundo, apenas caracteriza 
um tipo de imposto que não se sujeita às regras de 

compartilhamento com Estados e Municípios, confor-
me previsto na Constituição.

Alguns dirão que, na verdade, tem sido grande a 
generosidade da União, uma vez que ao menos parte 
dos recursos federais é dividida com as demais unida-
des federativas, por meio dos Fundos de Participação 
dos Estados e dos Municípios. Pode ser que haja uma 
surpresa positiva este ano, mas o que se viu foi que, 
em 2004, os repasses para as prefeituras, por exem-
plo, mal cobriram a inflação calculada pelo IGP-DI em 
relação a 2003. Ou seja, a variação dos repasses foi 
inferior à própria inflação.

Sr. Presidente, sob o conceito de receita dispo-
nível, ou seja, dos recursos efetivamente utilizáveis, 
temos que, em 1995, primeiro ano do Plano Real, o per-
centual do PIB tomado como receita da União, 16,5%, 
era cerca de 28% superior ao total à disposição dos 
Estados e Municípios. Pois bem, em 2002 essa relação 
subiu para 47%, sendo provável que já se situe, hoje, 
em mais de 50%. Isso quer dizer que a União Federal 
tem, para si, 50% a mais de recursos do que o conjunto 
de todos os Estados e Municípios brasileiros.

Bem se vê que a divisão de recursos não tem 
traduzido o princípio federativo; nem o FPE e o FPM, 
um mecanismo adequado de compartilhamento de 
receitas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, onde, então, 
está a Federação? Onde estão os recursos para fazer 
frente às necessidades dos brasileiros, em termos de 
serviços e de benefícios públicos? Onde está, de fato, 
a República Federativa do Brasil, para além da letra 
morta da lei e dos discursos vazios? A quem interessa 
Estados e Municípios quebrados, meros pedintes ante 
os cofres abarrotados do Tesouro Nacional?

Como se pode ver, a submissão a um modelo de 
gestão fiscal espúrio, concentrador, nos condena a frus-
trar nossa gente e nosso próprio futuro, ao impedir que 
seja levado em consideração, nos níveis regionais da 
administração pública, o legítimo interesse nacional.

Sem recursos adequados, Estados e Municípios 
não poderão cumprir, de forma minimamente suficien-
te, o papel que têm na saúde, que é administrada sob 
coordenação regional e local; na educação básica, 
desde a pré-escola até o ensino fundamental e médio; 
na melhoria do atendimento em saneamento básico e 
habitação popular; no estímulo à atividade econômica, 
por meio do fomento à economia familiar solidária; na 
estruturação de formas ecologicamente corretas de 
produzir, preservando o nosso patrimônio natural; e 
na implementação de infra-estrutura voltada para o 
desenvolvimento regional sustentado. 

A amplitude e as características desses desafios 
são tais que não podemos admitir hipótese, evidente-
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mente, de que possam vir a ser absorvidos pelo governo 
central. Sem sensibilidade local, todas as soluções se 
demonstrarão equivocadas, todos os problemas ficarão 
lá, clamando por resolução, indefinidamente.

Sr. Presidente, essa é uma situação inaceitável, 
intolerável. Compactuar com ela é jogar na lata de lixo 
da história as perspectivas de futuro da população bra-
sileira, em especial daquela parcela que se situa fora 
do eixo de desenvolvimento do Sul–Sudeste, como é 
o caso de todo o Norte do Brasil.

Tais temas devem repercutir, de forma privilegia-
da, nos grandes fóruns nacionais, entre os quais se 
destaca o próprio Congresso – Câmara e Senado. A 
crise da Federação, embora pouco evidenciada nas 
grandes manchetes jornalísticas, é uma ameaça ao 
futuro do Brasil e à harmonia entre os Entes Federa-
dos, com fortes repercussões na vida e na felicidade 
do povo brasileiro.

É imperativo que o problema seja discutido de 
forma abrangente e coordenada, num debate sobre 
fundamentos, de caráter transformador. Devemos pa-
rar de pensar o Brasil a partir de um horizonte baixo, 
de fazer pequenos remendos oportunistas às nossas 
normas legais e de empregar tanta energia em refor-
mas acanhadas e sem foco. O reequilíbrio fiscal en-
tre a União, os Estados e os Municípios é, a meu ver, 
um dos temas mais importantes da agenda política 
nacional e, como tal, deve ser abraçado e enfrentado 
pelas instâncias de governo envolvidas, com espírito 
patriótico e com visão de futuro.

Sr. Presidente, devemos aos brasileiros o compro-
misso de repensar profundamente o que é uma fede-
ração e como encaminhá-la no sentido do bem geral, 
sob princípios republicanos saudáveis. Os discursos 
não bastam mais. É preciso transformar a realidade, 
para que alguma melhora se dê, de forma objetiva e 
pragmática.

Concordando com o que disse Napoleão Bo-
naparte, do alto de sua enorme experiência de esta-
dista, posso dizer que “num sistema político, tudo vai 
mal quando as palavras estão em contradição com 
as coisas”.

É urgente retirar a nossa Federação do mundo 
vazio da lei sem efeito e do discurso sem significado. 
É preciso colocar o Brasil real em sintonia com os ide-
ais republicanos que presidem a idéia mesma de uma 
nacionalidade brasileira.

Essa é uma crise que não pode mais aguardar 
soluções distantes ou parciais. Com a palavra o Con-
gresso Nacional!

É o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ao longo desta semana são comemoradas 
duas datas que se entrelaçam: amanhã, dia 12, o Dia 
das Crianças; no dia 15, o Dia dos Professores.

A proximidade das datas é apenas uma coinci-
dência histórica e não houve nenhuma intencionalidade 
em aproximá-las.

O Dia do Professor foi criado há 178 anos, em 
1827, por um Decreto Imperial de D. Pedro I, que insti-
tuiu a primeira Lei Geral relativa ao Ensino Elementar. 
Essa Lei foi um marco na educação imperial, tornando-
se uma referência em todas as províncias.

Já o Dia das Crianças surgiu em 1920, quase 
cem anos depois, como projeto do Deputado Federal 
Galdino do Valle Filho e foi promulgado pelo Presidente 
Arthur Bernardes.

O Dia do Professor deve ser acima de tudo um dia 
para a reflexão sobre a educação em nosso país. 

Falar da importância da educação é falar do pa-
pel do professor como elemento essencial do processo 
educativo e dos inúmeros problemas e dissabores que 
fazem parte do seu dia-a-dia.

São os professores que após anos e anos de 
preparação, tomam para si a tarefa de ensinar não 
só as letras e os números, mas também a de ensinar, 
para seus educandos, a soletrar a paz entre os povos, 
o valor substantivo da esperança, da solidariedade e 
da coragem.

Na realidade, o professor continua a ser um vi-
sionário que acredita na mudança, na cidadania e nos 
direitos humanos.

Diz-se que o maior sonho dos professores é tornar 
possíveis os sonhos do mundo. De fato, ser professor é 
ser um “administrador da curiosidade” dos seus alunos, 
é ser, acima de tudo, parceiro, é ser igual na hora de 
ser igual, é ser líder na hora de ser líder e é, também, 
entender que ensinar e aprender são movimentos de 
uma mesma canção: a canção da vida.

É por isso que o professor emérito da Universi-
dade de Campinas, o filósofo e teólogo Rubem Alves 
disse, com toda a propriedade, que “ensinar é um exer-
cício de imortalidade. De alguma forma continuamos a 
viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo 
pela magia da nossa palavra”.

O professor, conclui Rubens Alves, “não morre 
jamais...” Entretanto, ao destacarmos a proximidade 
das datas comemorativas do dia dos professores e 
do dia das crianças, não basta exaltarmos os profes-
sores em palavras. Como membros desta Casa, não 
podemos fazer ouvidos moucos quando os professores 
universitários estão com suas atividades paralisadas 
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por melhores condições de trabalho, pelo não sucate-
amento das universidades públicas e por mais verbas 
para as pesquisas.

Quando os professores de todos os níveis de 
ensino, nas escolas públicas e/ou privadas, clamam 
por um mínimo de dignidade no exercício de tão no-
bre profissão.

Por outro lado, vamos passar mais um dia das 
crianças, vendo ainda milhões de crianças vivendo em 
condições sub humanas, com altos índices de mortali-
dade infantil nas regiões mais pobres do país.

Não podemos, diante deste quadro, deixar de recor-
dar artigo do nosso colega, Senador Cristóvão Buarque 
que, em 2003, ainda esperançoso Ministro da Educação 
de um Governo que se iniciava, dizia, no dia dos professo-
res: “...precisamos construir um sistema educacional que 
assegure a cada professor, a cada escola, a cada crian-
ça, as condições para a boa educação, que vai construir 
o futuro nacional, independentemente de onde a criança 
nasça e da vontade do prefeito ou do governador”.

Pois bem, este Governo passou e essa perspec-
tiva da esperança não foi alavancada. Pelo contrário, 
a crise ético-moral que hoje vivemos, é um péssimo 
exemplo para as novas gerações.

Aproveitemos, assim, estas datas tão importan-
tes do calendário nacional, para termos em mente as 
sábias palavras do educador que foi Padre Antônio 
Vieira: “Para ensinar sempre é necessário amar e 
saber; porque quem não ama não quer e quem não 
sabe não pode”.

Obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL – 

ES) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senado-
res que haverá sessão deliberativa ordinária, terça-feira, 
dia 18 de outubro, às 14 horas, para apreciação das 
matérias constantes da pauta de hoje, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 24, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 253, de 2005) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 24, de 2005, prove-
niente da Medida Provisória nº 253, de 2005, 
que prorroga os prazos previstos nos arts. 30 
e 32 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003.

Relator revisor: Senador César Borges
Prazo final: 20.10.2005

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 254, de 2005 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, Medida Provi-
sória nº 254, de 2005, que revoga a Medida Pro-
visória nº 249, de 4 de maio de 2005, que dispõe 
sobre a instituição de concurso de prognóstico 
destinado ao desenvolvimento da prática despor-
tiva, a participação de entidades desportivas da 
modalidade futebol nesse concurso, e o parcela-
mento de débitos tributários e para com o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Relator revisor: Senador Wellington Sal-
gado de Oliveira

Prazo final: 26.10.2005

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 25, DE 2005 
(Proveniente da Medida Provisória nº 255, de 2005) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 25, de 2005 (prove-
niente da Medida Provisória nº 255, de 2005), 
que prorroga o prazo para opção pelo regi-
me de Imposto de Renda Retido na Fonte de 
Pessoa Física dos participantes de planos de 
benefícios; altera as Leis nºs 11.053, de 29 de 
dezembro de 2004, e 9.311, de 25 de outubro 
de 1996; e dá outras providências.

Relator revisor: Senador Amir Lando
Prazo final: 31.10.2005

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 256, DE 2005 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 256, de 2005, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios de 
Minas e Energia e dos Transportes, no valor 
global de quatrocentos e vinte e cinco milhões, 
novecentos e cinqüenta mil, setecentos e trinta 
e quatro reais, para os fins que especifica.

Relator revisor: 
Prazo final: 18.11.2005

5 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 257, de 2005

Discussão, em turno único, Medida Pro-
visória nº 257, de 2005, que abre crédito extra-

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL526     



34954 Quarta-feira 12 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

ordinário, em favor dos Ministérios do Desen-
volvimento Agrário e da Integração Nacional, 
e de Encargos Financeiros da União, no va-
lor global de um bilhão, duzentos e quatorze 
milhões de reais, para os fins que especifica.

Relator revisor: 
Prazo final: 18.11.2005

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 62, DE 2005 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,  

§ 1º, da Constituição Federal) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 353, 

parágrafo único, do Regimento Interno) 
(Encontra-se sobrestando a pauta a partir  

de 02.10.2005)

Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2005 
(nº 4.776/2005, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que dispõe 
sobre a gestão de florestas públicas para a 
produção sustentável; institui, na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Flo-
restal Brasileiro – SFB; cria o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Florestal – FNDF; altera 
as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, 
5.868, de 12 de dezembro de 1972, 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 
1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e 
dá outras providências.

Dependendo de leitura dos pareceres 
das Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, de Assuntos Econômicos e de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle.

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 55, DE 2005 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.034, de 2005 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 55, de 2005 (nº 4.692/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior Eleitoral, que extingue e cria cargos 
e funções nos quadros de pessoal do Tribunal 
Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais 
Eleitorais.

Parecer favorável, sob nº 1.513, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Edison Lobão.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 87, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, ten-
do como primeira signatária a Senadora Fátima 
Cleide, que altera o art. 89 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias. (Dispõe so-
bre a carreira dos servidores civis e militares 
do ex-Território Federal de Rondônia).

Parecer sob nº 1.662, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, ofere-
cendo a redação para o segundo turno.

9 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA  

À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em segundo turno, do Substitu-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
12, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Luiz Otávio, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias. (Dispõe sobre os processos em anda-
mento de criação de novos municípios).

Parecer sob nº 1.663, de 2005, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Rodolpho Tourinho, oferecen-
do a redação para o segundo turno.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 12, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 12, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Osmar 
Dias, que altera os arts. 21 e 22 da Constitui-
ção Federal, para definir a competência da 
União no ordenamento do Sistema Nacional 
de Meteorologia e Climatologia.

Parecer sob nº 466, de 2004, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) 
que apresenta.
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11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 59, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 59, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Arthur Virgílio, que altera a denominação da 
Zona Franca de Manaus para Pólo Industrial 
da Amazônia Brasileira. 

Pareceres sob nºs 1.130 e 1.605, de 
2005, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, 1º 
pronunciamento (sobre a Proposta): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece; 2º pronunciamento (sobre a 
Emenda nº 2-Plen – Substitutivo): favorável.

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162,  

DE 2004-COMPLEMENTAR 
(Votação nominal)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 162, de 2004-Complemen-
tar, de autoria do Senador Augusto Botelho, 
que dispõe sobre a atuação das Forças Ar-
madas e da Polícia Federal nas unidades de 
conservação.

Pareceres favoráveis, sob nºs 251 e 252, 
de 2005, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Aloizio Mercadante; e

– de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Jefferson Péres. 

13 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  

DA CÂMARA Nº 25, DE 2004

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
25, de 2004 (nº 4.891/99, na Casa de origem), 
que altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, que “dispõe sobre a organização da Se-
guridade Social, institui Plano de Custeio e dá 
outras providências”, e a Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que “dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências”, para dispor sobre o segurado 

de sociedade conjugal ou de união estável que 
exerce atividade contínua, sem fins lucrativos, 
no âmbito de sua própria residência.

Parecer sob nº 1.670, de 2005, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido. 

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 88, DE 2004

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 88, de 2004 (nº 
6.101/2002, na Casa de origem), que acres-
centa parágrafo único ao art. 31 da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor, dis-
pondo sobre o direito de examinar o produto 
no ato da compra.

Parecer sob nº 1.533, de 2005, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Valdir Raupp, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 8, de 2005 (nº 6.999/2002, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a cria-
ção de funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 1.024, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador José Jorge.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho 
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema 
Rodoviário Nacional).

Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator ad hoc: Senador Rodolpho Tourinho.
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17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 33, de 2005 (nº 2.970/2000, 
na Casa de origem), que altera a denomina-
ção do Porto de Sepetiba, no Estado do Rio 
de Janeiro, para Porto de Itaguaí.

Parecer favorável, sob nº 1.535, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Sérgio Cabral.

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 44, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 44, de 2005 (nº 5.124/2001, 
na Casa de origem), que denomina Hospital 
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes o Hospital 
de Messejana, localizado em Fortaleza, Es-
tado do Ceará.

Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Reginaldo Duarte.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 47, de 2005 (nº 2.354/2000, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que exclui uma fração da área 
da Reserva Extrativista do rio Ouro Preto, loca-
lizada nos municípios de Guajará-Mirim e Vila 
Nova Mamoré, no Estado de Rondônia.

Parecer favorável, sob nº 1.537, de 2005, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Valdir Raupp.

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 63, de 2005 (nº 2.487/2003, 
na Casa de origem), que institui o dia 3 de de-
zembro como o Dia Nacional de Combate à 
Pirataria e à Biopirataria.

Parecer favorável, sob nº 1.632, de 2005, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Eduardo Azeredo.

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 370, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 370, de 2005 (nº 
1.377/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Isenção de 
Taxas e Emolumentos Devidos à Emissão e 
Renovação de Autorizações de Residência 
para os Cidadãos da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa, assinado em Brasília, 
em 30 de julho de 2002. 

Parecer favorável, sob nº 1.773, de 2005, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

22 
REQUERIMENTO Nº 823, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 823, de 2005, do Senador Arthur Virgílio, 
solicitando seja concedido Voto de Conster-
nação ao Governo do Japão, por intermédio 
de sua Embaixada em Brasília, pela tragédia 
ocorrida há sessenta anos com o lançamen-
to de bombas atômicas em Hiroshima e em 
Nagasaki, no Japão, ocasionando a morte de 
centenas de milhares de pessoas.

Parecer sob nº 1.770, de 2005, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Roberto Sa-
turnino, favorável, com a Emenda nº 1-CRE 
(Substitutivo), que oferece, que conclui pela 
apresentação de Voto de Solidariedade para 
com o povo japonês e todas as vítimas das 
bombas atômicas lançadas em Hiroshima e 
Nagasaki, há sessenta anos; e que esse Voto 
de Solidariedade seja levado ao conhecimento 
do Governo do Japão, por intermédio de sua 
Embaixada em Brasília.

23 
REQUERIMENTO Nº 933, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 933, de 2005, do Senador Sérgio 
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Cabral, solicitando seja concedido voto de 
congratulações a Rádio Tupi, pelos seus 70 
anos de fundação.

Parecer favorável, sob nº 1.731, de 2005, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator Senador Rodolpho Tourinho.

24 
REQUERIMENTO Nº 943, DE 2005

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 943, de 2005, da Senadora Ana Júlia 
Carepa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 86, de 2004, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PL 
– ES) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 14 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SE-
NADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO DIA 
7 DE OUTUBRO, DE 2005, QUE, RETIRADO 
PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA SE 
PUBLICA.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores...

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Posso 
interrompê-lo rapidamente?

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não, 
Senador Efraim.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – O último 
orador foi o Senador Mozarildo e o próximo inscrito era 
o Senador Efraim Morais. Vou ouvir V. Exª, mas peço 
à Mesa o direito de usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Fiquene. PMDB 
– MA) – V. Exª será atendido.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador 
Efraim, se desejar falar agora não há problema.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Quero 
ouvir V. Exª, quero aprender.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Bondade 
de V. Exª!

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os mineiros estão 
absolutamente corretos com o ditado popular conhecido 
em todo o Brasil: “A esperteza, quando é demais, vira 

bicho e engole o dono”. O Presidente Lula usa de falsa 
esperteza, usa a mentira como arma de superação de 
dificuldades, e essa prática é, no mínimo, temerária, 
porque o destino da mentira é, sem dúvida, a decep-
ção, a frustração completa e absoluta.

Não se pode pretender enganar o povo brasileiro 
em todos os momentos. Ontem, o Governo enganou 
o Bispo Luiz Flávio Cappio. Dizem que a mentira tem 
pernas curtas, e alguns passos do Ministro Jaques 
Wagner foram suficientes para desmontar a farsa. O en-
tendimento com o bispo foi de que haveria a suspensão 
das obras de transposição do rio São Francisco para 
que fosse feito um debate nacional, uma reavaliação 
do projeto e uma decisão posterior. Imediatamente, 
porém, o Ministro declarou que esse fato não ocorreu 
no entendimento com o bispo. Enquanto o religioso 
afirmava que o Governo havia se comprometido a sus-
pender o início das obras durante o período em que 
o projeto voltaria a ser discutido no País, o Ministro 
das Relações Institucionais negava categoricamente 
a suspensão ou o adiamento. 

Veja, Senadora Heloísa Helena, a reação do bispo 
às declarações do interlocutor do Governo: “Se ele falou 
isso, ele deu uma declaração mentirosa”. Segundo o 
bispo, o Ministro garantiu que o Governo não iniciaria 
as obras e que não haveria um tempo determinado 
para a conclusão das discussões sobre a transposição 
e outros projetos de convivência com a seca.

Não estou discutindo o mérito da greve de fome 
nem do projeto. Essa é uma discussão muito mais para 
o Nordeste do País do que para nós, embora pudés-
semos também discuti-la; podem fazê-lo com maior 
autoridade a Senadora Heloísa Helena, o Senador 
Efraim, o Senador Mão Santa, o Senador Fiquene 
e o Senador Edison Lobão, que são representantes 
daquela região do País; S. Exªs podem discutir com 
competência e conhecimento esse projeto. O que estou 
discutindo é o desrespeito, a farsa, essa postura de 
quem mistifica, de quem engana, de quem, lamenta-
velmente, pensa poder agredir de forma despudorada 
a inteligência das pessoas.

Hoje, pela manhã, no “Bom Dia Brasil”, o Iba-
ma se pronunciou, o Ministério se pronunciou, enfim, 
as autoridades governamentais ligadas ao projeto se 
pronunciaram de forma taxativa, afirmando que não 
há nenhuma alteração no cronograma previsto, que 
as obras serão iniciadas conforme estava estabele-
cido. Portanto, é um acinte, é um desrespeito, é um 
despropósito, é o enterro da palavra, já que, lamen-
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tavelmente, palavra de honra não há quando se trata 
do atual Governo. 

A propósito, já me manifestei em outras oportu-
nidades, dizendo que o Presidente Lula tem sido um 
instrumento de desgaste implacável da palavra dos 
políticos. Não, Senador Mão Santa, que a palavra dos 
políticos tenha tanta credibilidade, nunca teve. Na ver-
dade, é uma palavra extremamente desgastada, mas 
eu não sei se há algum governante deste País que 
tenha desgastado tanto a palavra dos políticos como 
o Presidente Lula. Pela forma como a maneja, leva à 
indignação quem não aceita a mistificação, essa ter-
giversação permanente, a mentira e a bravata, o des-
cumprimento das promessas e o descumprimento dos 
compromissos.

Enfim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é um pe-
cado grave, não porque se trata de um religioso, mas 
porque se trata de um brasileiro que merece todo o 
respeito de quem governa o País.

Mudando agora o alvo... Aliás, mudando o alvo 
nem tanto, Senador Efraim, porque o Presidente da 
República continua alvo, apenas o tema é outro. Na 
semana passada, exatamente na última sexta-feira, 
eu estive nesta tribuna abordando o pronunciamento 
do Presidente quando recebeu em nosso País líderes 
da América do Sul, inclusive o Presidente da Vene-
zuela, o Coronel Hugo Chávez. O Presidente naquele 
encontro saiu em defesa do Presidente venezuelano, 
afirmando que o Presidente Hugo Chávez é um de-
mocrata exemplar. 

Vejam o que disse o Presidente: “Eu não sei se a 
América Latina teve um presidente com as experiências 
democráticas colocadas em prática na Venezuela”. E foi 
adiante ao dizer que ninguém poderia acusar a Vene-
zuela de não ter democracia. Disse Lula: “Poder-se-ia 
até dizer que tem democracia em excesso”. 

E todos nós sabemos que o governo Hugo Chá-
vez é conhecido internacionalmente como supressor 
das liberdades democráticas, a começar, Senador 
Edison Lobão, pela liberdade de opinião e de impren-
sa. E nós sabemos que a supressão da liberdade de 
opinião e de imprensa significa o caminho para a su-
pressão das demais liberdades, terreno indevassável 
da alma humana.

Lula fez essa avaliação em defesa da postura 
democrática do Presidente Hugo Chávez. Chávez, 
segundo Lula, foi demonizado no Brasil, mas seria, 
na opinião dele, um companheiro da integração da 
América do Sul.

Mas ontem o contraponto, Senador Geraldo Mes-
quita Júnior. Em visita ao Brasil, tratando de preparati-
vos para a visita do Presidente George Bush ao nosso 
País, o Secretário-Adjunto do Estado norte-americano 

Robert Zoellick acusou o Presidente da Venezuela de 
enfraquecer a democracia. Lula afirma que Chávez é 
um paladino da democracia, e o representante nor-
te-americano o acusa de enfraquecer a democracia. 
Afirmou que Chávez enfraquece organizações e ins-
tituições do seu país, o que representa uma ameaça 
à democracia.

Foi, sem dúvida, uma resposta às declarações 
do Presidente Lula, que afirmou o excesso de demo-
cracia existente na Venezuela. É complicado definir o 
que é excesso de democracia, principalmente quan-
do a afirmação é do Presidente Lula. Aliás, o repre-
sentante do governo norte-americano ironizou o Pre-
sidente Lula ao afirmar: “Não sei o que ele – o Lula 
– quis dizer”. Confesso que também não sei o que o 
Presidente quis dizer.

Diz, ainda, esse Secretário norte-americano:
Temos a preocupação com o fato de que Chávez 

usa sua posição eleitoral para enfraquecer as institui-
ções da democracia, como organizações não-gover-
namentais, partidos de oposição e o Banco Central. 
Democracia é mais que eleições.

Continuando, criticou a proposta de Chávez de 
criar um Banco do Sul a partir de parte das reservas 
dos países sul-americanos depositados nos Estados 
Unidos da América. Disse ele: “Não estou seguro de 
que confio nele como banqueiro. Você confiaria?” Per-
guntou o Secretário dos Estados Unidos.

As declarações elogiosas do Presidente Lula ao 
Presidente Chávez e os comentários desse Secretário 
norte-americano evidenciam, mais uma vez, a imple-
mentação de uma equivocada política externa brasi-
leira, onde o Brasil patina constantemente, tendo sido, 
inclusive, submetido a derrotas lamentáveis em função 
da condução inadequada adotada pelo Governo brasi-
leiro, ou às pretensões megalomaníacas de liderança 
internacional expostas pelo Presidente Lula nas ações 
diplomáticas desenvolvidas pelo nosso País, que nos 
levam a vexames consecutivos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Senador Alvaro Dias, V. Exª já cumpriu seu tempo 
de dez minutos, mas estou ampliando por mais alguns 
minutos para que V. Exª possa concluir seu brilhante 
discurso.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço. 
Vou concluir.

Quando o Secretário americano questiona se al-
guém confiaria num banco criado por Hugo Chávez, 
acho que ele deveria fazer essa pergunta ao Presidente 
Lula. O Presidente Lula, certamente, confia, pois está 
acostumado a oferecer cheques em branco a pesso-
as inconfiáveis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 

Telefone: 3113935 Fax: 3111060 
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
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Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 



 
5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS 
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Presidente:  
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TITULARES SUPLENTES 
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PMDB 

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

  
PDT 

  
 

Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113935 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
 



 
6) - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca - PDT 
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral - PMDB  

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Edison Lobão – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 2. Demóstenes Torres – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
José Agripino – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Arthur Virgílio – PSDB 6. Almeida Lima – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 7. Alvaro Dias – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Leomar Quintanilha 1. Luiz Otávio 
Valmir Amaral 2. Maguito Vilela 
José Maranhão 3. Mão Santa 
Sérgio Cabral 4. Romero Jucá 
Garibaldi Alves Filho 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 2. Siba Machado 
João Capiberibe 3. Antonio Carlos Valadares 
Marcelo Crivella 4. Mozarildo Cavalcanti 
Paulo Paim 5. Francisco Pereira 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 1. Osmar Dias 

 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 

Telefone 3111856 Fax: 3114646 
E – Mail: mariadul@senado.br . 



 
7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Cristovam Buarque - PT 
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. César Borges – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. Edison Lobão – PFL 
José Agripino – PFL 3. Maria do Carmo Alves – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Rodolpho Tourinho – PFL 
Romeu Tuma – PFL 5. Roseana Sarney – PFL 
Alvaro Dias – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 7. Lúcia Vânia – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Flexa Ribeiro – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho* 1. Ney Suassuna 
Pedro Simon 2. Ramez Tebet 
Mão Santa 3. Valdir Raupp 
Hélio Costa 4. Valmir Amaral 
Gerson Camata 5. Mário Calixto 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Cristovam Buarque 1. Marcelo Crivella 
Eduardo Suplicy 2. Flávio Arns 
Mozarildo Cavalcanti 3. Aelton Freitas 
Roberto Saturnino 4. Ana Julia Carepa 
Sérgio Zambiasi 5. Fernando Bezerra 

PDT 
Jefferson Peres 1. Osmar Dias 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  

Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 
 



 
7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS  

CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR 
(7 titulares e 7 suplentes) 

Presidente: Senador  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

 
 

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 
E – Mail: luciamel@senado.gov.br 
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(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

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

PDT 
  

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa 

Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 
E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 
8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL 
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Heráclito Fortes – PFL 1. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. César Borges – PFL 
José Jorge – PFL 3. Jonas Pinheiro – PFL 
Marco Maciel – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Maria do Carmo Alves – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 6. Flexa Ribeiro – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 8. Almeida Lima – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 9. Arthur Virgílio – PSDB 

PMDB 
Gerson Camata 1. Ney Suassuna 
Alberto Silva 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valdir Amaral 4. João Batista Motta 
Gilberto Mestrinho* 5.  Mário Calixto 
Mão Santa 6. Romero Jucá 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Francisco Pereira 2. Paulo Paim 
João Capiberibe 3. Fernando Bezerra 
Mozarildo Cavalcanti 4. Fátima Cleide 
Serys Selhessarenko 5. Sérgio Zambiasi 
Siba Machado 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 

PDT 
Juvêncio da Fonseca 1. Augusto Botelho 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 

 
Secretário: Celso Parente 

Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa 
Telefone: 3114607 Fax: 3113286 

E – Mail: cantony@senado.gov.br. 



 
9) - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB 
Vice-Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Demóstenes Torres – PFL 
César Borges – PFL 2. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 3. Roseana Sarney – PFL 
Leonel Pavan – PSDB 4. Reginaldo Duarte – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 5. Lúcia Vânia – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 6. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
Gilberto Mestrinho* 1. Ney Suassuna 
Papaléo Paes 2. Valdir Raupp 
Garibaldi Alves Filho 3. Luiz Otávio 
José Maranhão 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Leomar Quintanilha 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Ana Júlia Carepa 1. João Capiberibe 
Fátima Cleide 2. Delcídio Amaral 
Fernando Bezerra 3. Siba Machado 
Mozarildo Cavalcanti 4. Sérgio Zambiasi 
Patrícia Saboya Gomes 5. Aelton Freitas 

PDT 
Jefferson Peres 1. Augusto Botelho 

* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se 
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005. 
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Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Alvaro Dias – PSDB 1. Reginaldo Duarte – PSDB 
Flexa Ribeiro – PSDB 2. Lúcia Vânia – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 3. Leonel Pavan – PSDB 
Jonas Pinheiro – PFL 4. Edison Lobão – PFL 
Marco Maciel – PFL 5. Heráclito Fortes – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. Rodolpho Tourinho – PFL 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Pedro Simon 2. Mário Calixto 
Leomar Quintanilha 3. João Batista Motta 
Gerson Camata 4. Mão Santa 
Maguito Vilela 5. Valdir Raupp 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Flávio Arns 1. Serys Slhessarenko 
Aelton Freitas 2. Delcídio Amaral 
Sibá Machado 3. Francisco Pereira 
Ana Júlia Carepa 4. Sérgio Zambiasi 
Antônio Carlos Valadares 5. (vago) 

PDT 
Osmar Dias 1. Juvêncio da Fonseca 



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

  
COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 
  

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

  
Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA   

Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES  
PMDB 

Titulares UF Ramal Suplentes UF Ramal 
(Vago)      1. 1.        Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza  MA 1411 2. 2.        Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. 3.        Gerson Camata  ES 3256 
Luiz Otavio PA 3050 4. 4.        Alberto Silva PI 3055 

PFL  
Paulo Octávio DF 2011 1. 1.        Jonas Pinheiro  MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. 2.        César Borges  BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. 3.        (Vago)     

PT  
Heloísa Helena (PSOL) AL 3197 1. 1.        Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. 2.        Fátima Cleide RO 2391 
(vago)     3. 3.        Eduardo Suplicy  SP 3213 

PSDB  
Sérgio Guerra PE 2385 1. 1.          (Vago)      
Antero Paes de Barros  MT 4061 2. 2.          Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
Juvêncio da Fonseca (PSDB) MS 1128 1. 1.        Augusto Botelho  RR 2041 

PTB 
(Vago)     1. 1.        Fernando Bezerra  RN 2461 

PSB , PL e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4161 1. 1.        (Vago)      

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(Atualizada em 04.10.2005) 
  
  
  

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 311-4561 e 311-5258 

sscop@senado.gov.br;  www.senado.gov.br/etica 

 



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

  
COMPOSIÇÃO 1 

  
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)2 1º Corregedor Substituto 

Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)  3º Corregedor Substituto 
(Atualizada em 04.10.2005) 

  
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) 
Ala Senado Dinarte Mariz, sala nº 6 

Telefones: 311-4561 e 311-5259 
sscop@senado.gov.br 

 



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

  

  
  

COMPOSIÇÃO 
  

Ramez Tebet (PMDB-MS) PMDB e Bloco de Apoio ao Governo 
Demóstenes Torres (PFL-GO) Bloco Parlamentar da Minoria 

Alvaro Dias (PSDB-PR) Bloco Parlamentar da Minoria 
Fátima Cleide (PT-RO) Bloco de Apoio ao Governo 

Amir Lando (PMDB-RO) PMDB 
(Atualizado em 04.10.2005) 

  
  

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 311-4561 e 311-5257 

sscop@senado.gov.br 
 



CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998, 

aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 
  
  

COMPOSIÇÃO 
  

1ª Designação Geral : 03.12.2001 
2ª Designação Geral: 26.02.2003 

  
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko 

Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB 

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) – PSOL 
PL 

Senador Magno Malta (ES)  
PPS 

Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB 
(Atualizada em 04.10.2005) 

  
  

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 

Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6 
Telefones: 311-4561 e 311-5259 

sscop@senado.gov.br 
 





Pág. Pág.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

AELTON FREITAS

Defesa da aprovação do aumento da alíquota 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 
no bojo da reforma tributária. .................................  257

Solicitação de apoio ao Projeto de Lei nº 
368, de 2003, que concede a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos 
e equipamentos utilizados pelas administrações 
municipais na prestação de serviços públicos à 
população.  ............................................................ 257

ALOIZIO MERCADANTE

Destaque para os benefícios do Programa 
Bolsa-Família. ........................................................  320

Manifesto em prol de incentivos e investimen-
tos na Educação.  .................................................. 341

Sugestão de lei com relação às regras de dis-
ciplina e controle sanitário para combater a febre 
aftosa e retomar a rastreabilidade.  ....................... 453

ALVARO DIAS

Apelo para que a TV Senado seja transfor-
mada em tevê aberta. ............................................  194

Considerações a respeito de matéria intitu-
lada “Não esqueçam do amigão do homem... nem 
das relações dele com Valério”, publicada na revista 
Veja, edição de 5 de outubro de 2005.  ................. 212

Descumprimento, pelo Governo, do com-
promisso de não aumentar a carga tributária, 
fato este que desestimula o crescimento eco-
nômico.  ................................................................. 226

Considerações sobre a crise política e os ín-
dices alarmantes de corrupção no País.  .............. 263

Considerações sobre a Medida Provisória 
252, de 2005, popularmente chamada de “MP do 
Bem”, que institui o Regime Especial de Tributação 

e dispõe sobre incentivos fi scais para a inovação 
tecnológica.  ........................................................... 263

Solicitação para que a Mesa tome providên-
cias com relação ao descaso com que alguns Mi-
nistros tratam o Poder Legislativo, principalmente 
no que diz respeito a respostas de pedidos de in-
formações.  ............................................................ 445

Entrega de proposta técnica ao Presiden-
te da Anvisa, por representantes do setor das 
farmácias magistrais, sobre a Consulta Pública 
31.  ........................................................................ 530

Divulgação de manifesto da Maçonaria Gran-
de Oriente de Minas Gerais pela moralidade pública 
e contra a corrupção.  ............................................ 530

ANA JÚLIA CAREPA

Transcurso do “Dia das Crianças” e do “Dia 
dos Professores”.  .................................................. 506

ANTERO PAES DE BARROS

Considerações sobre as denúncias de cor-
rupção envolvendo o PT e o Governo Federal.  .... 164

Registro do artigo “O material de construção”, 
publicado no jornal O Estado de São Paulo, edição 
de 29 de setembro de 2005.  ................................. 210

Transcrição do artigo intitulado “O poder inter-
no do PT foi defi nido no primeiro turno” publicado 
na seção Opinião do jornal Valor Econômico em 
28 de setembro de 2005.  ...................................... 333

ANTÔNIO CARLOS VALADARES

Considerações sobre a importância da Edu-
cação. Aparte ao Senador Edison Lobão.  ............ 472

Participação na reunião da Comissão Especial 
que analisa a Proposta de Emenda à Constituição 
nº 524, de 2002, que trata da revitalização do Rio 
São Francisco.  ...................................................... 495

04259 Onomástico.indd   I04259 Onomástico.indd   I 15/03/2007   11:17:2315/03/2007   11:17:23



II

Pág. Pág.

ARTHUR VIRGÍLIO

Parecer nº 1.806, de 2005, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o projeto de 
Lei do Senado nº 51, de 2003, que defi ne os crimes 
resultantes de discriminação ao portador do vírus HIV 
ou ao doente de aids, e dá outras providências.  .... 243 

AUGUSTO BOTELHO

Comentários sobre a concentração de recei-
tas tributárias.  ....................................................... 523

CRISTOVAM BUARQUE

Refl exões sobre a importância da educação e 
da valorização de professores e crianças no Brasil.  305

Comemora o “Dia do Professor” e o “Dia da Crian-
ça”, enfatizando o futuro da Educação no Brasil.  ........ 340

DEMÓSTENES TORRES

Preocupação com os recursos desviados que 
poderiam servir para aprimorar a Educação no País. 
Aparte ao Senador Edison Lobão. .........................  472

Defesa de uma reforma política. Aparte à Se-
nadora Íris de Araújo. ............................................ 476

Defesa de investigação a respeito do Sr. Da-
niel Dantas e do Opportunity. Aparte à Senadora 
Ideli Salvatti.  ......................................................... 480

Denúncia publicada na revista Veja contra o 
irmão do presidente Lula, Sr. Vavá. .......................  496

Requerimento nº 1.131, de 2005, que solici-
ta que seja concedida licença para desempenhar 
missão como observador parlamentar, da Assem-
bléia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, no 
período de 20 a 31 de outubro de 2005.  .............. 506

EDISON LOBÃO

Destinação dos recursos arrecadados pelo 
Governo com o processo de privatização, entre 
1994 e 2002.  ......................................................... 198

Críticas à elevação da carga tributária.  ....... 198
Considerações sobre a questão da Educação 

no Brasil.  ............................................................... 470

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS

Denúncia de improbidade administrativa pra-
ticada pelo Governador do Estado do Tocantins, Sr. 
Marcelo Miranda.  .................................................. 266

Referências ao pronunciamento feito no dia 
10 de outubro de 2005, a respeito da administração 
do Governador do Tocantins, Marcelo Miranda.  ... 468

EDUARDO SUPLICY

Parecer nº 1.805, de 2005, da Comissão de As-
suntos Econômicos, sobre a Emenda nº 1–PLEN ao 
Projeto de Resolução do Senado nº 10, de 2001, que 
“Acrescenta os § 1º e 2º ao art. 99 da Resolução do 
Senado Federal nº 93, de 1970, para estabelecer que 
o presidente do Banco Central, ou um diretor por ele 
indicado, comparecerá à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos para expor as decisões adotadas pelo Comitê 
de Política Monetária”. (Em turno suplementar). ........  241

EFRAIM MORAIS

Defesa da transposição das águas do Rio 
São Francisco. .......................................................  195

FLEXA RIBEIRO

Comentários sobre a matéria “CPI dos Bingos 
vê indícios de extorsão para operar loterias”, publi-
cada no jornal O Estado de São Paulo, edição de 
6 de outubro de 2005.  ........................................... 215

Registro de matéria intitulada “Fundo Parti-
dário bancou jatinhos para petistas e até viagem 
a Paris”, publicada pelo jornal O Estado de São 
Paulo em 18 de setembro de 2005. ......................  331

Sugestão para que o Ministro da Fazenda 
libere, em tempo hábil, recursos destinados à im-
plementação de ações de vacinação animal. Aparte 
ao Senador José Jorge.  ........................................ 453

Comentários sobre a importância da libera-
ção de recursos para vacinação animal. Aparte ao 
Senador Aloizio Mercadante.  ................................ 454

Comemoração do “Dia das Crianças” e do 
“Dia dos Professores”. ........................................... 456

Transcrição da matéria intitulada “Caixa 2 do 
PT pode ter vindo de conta de fora, diz Delcídio”, 
publicada no jornal Folha de São Paulo, edição de 
3 de outubro de 2005.  ........................................... 522

FREITAS NETO

Parecer nº 1.802, de 2005, da Comissão de Fis-
calização e Controle, sobre o Aviso nº 40, de 2001 (nº 
151/2001, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão 
nº 45/2001, bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada 

04259 Onomástico.indd   II04259 Onomástico.indd   II 15/03/2007   11:18:1215/03/2007   11:18:12



III

Pág. Pág.

nas obras de restauração de trechos das Rodovias 
Estaduais MT-170, 175, 246, 270 e 343, situadas no 
Estado de Mato Grosso (TC-0I 1.185/2000-1).  ....... 228

GERALDO MESQUITA JÚNIOR

Críticas ao Projeto de Gestão das Florestas 
Públicas no Brasil.  ................................................ 206

HELOÍSA HELENA

Considerações sobre a necessidade de um 
profundo debate sobre a Amazônia. Aparte ao Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.  ................................. 183

Defesa de plebiscito a respeito do projeto de 
transposição das águas do Rio São Francisco.  .... 204

Refl exões sobre as difi culdades que os par-
lamentares, especialmente dos partidos pequenos, 
enfrentam no mundo da política. Aparte ao Senador 
Geraldo Mesquita Júnior. .......................................  209

Preocupação com os políticos corruptos que, 
embora roubam bem mais que Fernandinho Beira-Mar, 
continuam soltos. Aparte ao Senador Leonel Pavan.  299

Importância do debate sobre a questão da 
publicidade de bebidas alcoólicas.  ....................... 318

Comentários sobre a situação das crianças 
e dos professores do Brasil.  ................................. 322

Solicitação de realização de audiência pública 
com produtores de fumo de Alagoas para defi nição 
de política agrícola em relação à convenção inter-
nacional de combate ao tabagismo.  ..................... 326

Ressalta a urgência do projeto que trata da 
revitalização do Rio São Francisco. Aparte ao Se-
nador Antonio Carlos Valadares. ...........................  496

Questionamentos sobre o Projeto do FUN-
DEB, que exclui as crianças de zero a três anos.  501

HERÁCLITO FORTES

Solidariedade ao pronunciamento do Senador 
Heráclito Fortes sobre a necessidade de ratifi cação 
da Convenção-Quadro do combate ao tabagismo. 
Aparte ao Senador Tião Viana.  ............................. 278

Preocupação com a transferência do trafi can-
te Fernandinho Beira-Mar para o Estado de Santa 
Catarina. Aparte ao Senador Leonel Pavan.  ........ 300

Considerações sobre o irmão do Presidente 
Lula, Sr. Vavá. Aparte ao Senador José Jorge.  .... 303

Considerações sobre matéria publicada pelo 
jornal O Globo, edição de 9 de outubro de 2005, 
de autoria da jornalista Regina Alvarez, intitulada 
“Projeto-piloto do FMI não decola”. .......................  314

Solidariedade ao pronunciamento do Senador 
Paulo Paim sobre a aprovação de Medidas Provi-
sórias pelo Senado Federal.  ................................. 314

Requerimento nº 1.128, de 2005, que solicita 
licença para participar da Segunda Fase da Cúpula 
Mundial sobre Sociedade da Informação a realizar-
se no período de 16 a 18 de novembro de 2005, em 
Túnis – Tunísia. ......................................................  326

IDELI SALVATTI

Comentários sobre o manifesto, idealizado 
pelos Senadores Aloizio Mercadante e José Jorge, 
em prol da Educação.  ........................................... 347

Comentários sobre a decisão da Ministra Ellen 
Gracie, do STF, a respeito da quebra de sigilo envol-
vendo disco rígido apreendido no Banco Opportunity.  479

ÍRIS DE ARAÚJO

Análise das mudanças a serem feitas no sis-
tema partidário e eleitoral do país.  ....................... 475

JOÃO BATISTA MOTTA

Análise do artigo “Futuro incerto”, de autoria 
do ex-ministro Jarbas Passarinho, publicado no jor-
nal O Estado de São Paulo, edição de 4 de outubro 
de 2005.  ................................................................ 220

Homenagem ao município capixaba de Ma-
rechal Floriano, que está completando 14 anos de 
emancipação política e administrativa. .................. 488

JONAS PINHEIRO

Parecer nº 1.803, de 2005, da Comissão de As-
suntos Econômicos, sobre o Aviso nº 40, de 2001 (nº 
151/2001, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão 
nº 45/2001, bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada 
nas obras de restauração de trechos das Rodovias 
Estaduais MT-170, 175, 246, 270 e 343, situadas no 
Estado de Mato Grosso (TC-0I 1.185/2000-1).  ....... 230

JOSÉ AGRIPINO

Críticas às declarações do Presidente Lula 
contra as oposições ao seu Governo e anúncio de 
que o PFL entrará com representação junto ao Mi-
nistério Público, para a promoção de investigações 
das ações do Sr. Vavá, irmão do Presidente Lula.  303

04259 Onomástico.indd   III04259 Onomástico.indd   III 15/03/2007   11:18:1215/03/2007   11:18:12



IV

Pág. Pág.

Representação patrocinada pelo PFL junto 
ao Ministério Público, sobre tráfi co de infl uência e 
improbidade administrativa praticada pelo irmão do 
presidente Lula, Sr. Vavá.  ..................................... 484

Refl exões a respeito do programa “Primeiro 
Emprego”.  ............................................................. 484

JOSÉ JORGE

Requerimento nº 1.127, de 2005, que solicita 
que sejam prestadas, pelo Ministro da Saúde, in-
formações relativas à doença varicela.  ................ 254

Análise do comportamento do Presidente Lula 
diante das denúncias de corrupção em seu Governo, 
e diante das apurações levadas a cabo pelas CPIs.  301

Refl exões sobre a necessidade de cuidar não 
somente da parte fi nanceira, mas também da parte 
técnica da educação, de forma integrada entre os 
três níveis de Governo. Aparte ao Senador Cristo-
vam Buarque.  ....................................................... 306

Alerta sobre a falta de incentivos aos profes-
sores e as possíveis conseqüências que isso pode 
acarretar para o futuro do País.  ............................ 343

Sugere a rejeição, pela Câmara dos Depu-
tados, da Emenda da “MP do Bem”. Aparte ao Se-
nador Paulo Paim.  ................................................ 446

Considerações sobre matéria publicada no 
jornal O Estado de São Paulo, intitulada “Governo 
emperrado”.  .......................................................... 452

JOSÉ MARANHÃO

Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 
2005, que acrescenta alínea c ao inciso LXXVI do 
art. 5º da Constituição Federal, para estabelecer, 
em benefício dos comprovadamente pobres, a gra-
tuidade do registro da escritura pública do imóvel 
destinado à residência da família. .........................  258

LEOMAR QUINTANILHA

Homenagem prestada aos professores bra-
sileiros, em comemoração à passagem do “Dia do 
Professor”.  ............................................................ 443

Assinala sobre a importância de se impor 
sanções a quem frauda a lei de vacinação animal. 
Aparte ao Senador Aloizio Mercadante.  ............... 455

LEONEL PAVAN

Lembra dos milhares de produtores de fumo 
brasileiros que não deveriam ser prejudicados pela 

ratifi cação da Convenção-Quadro do combate ao 
tabagismo. Aparte ao Senador Tião Viana.  .......... 280

Ato de protesto do povo catarinense, com 
críticas ao Governo Federal, pela transferência do 
trafi cante Fernandinho Beira-Mar para o Estado de 
Santa Catarina.  ..................................................... 298

Os bastidores da eleição para a Presidência 
da Câmara dos Deputados.  .................................. 514

Considerações sobre a saúde pública no Bra-
sil.  ......................................................................... 514

LÚCIA VÂNIA

Transcrição de matéria intitulada “Menos in-
vestimentos”, publicada no jornal Correio Brazi-
liense, edição de 4 de outubro de 2005.  .............. 217

Registro das comemorações pela passagem 
do “Dia das Crianças” e do “Dia dos Professores”.  525

MAGNO MALTA

Refl exões sobre o referendo do desarmamen-
to, previsto para ser votado no dia 23 de outubro.  498

MÃO SANTA

Críticas à discrepância salarial no Brasil. Apar-
te ao Senador Paulo Paim.  ................................... 160

Considerações sobre o PT, visto como o par-
tido mais corrupto da História do Brasil. Aparte ao 
Senador Antero Paes de Barros.  .......................... 167

Constatação da intromissão, indevida, do Po-
der Judiciário, na questão do limite de vagas a Ve-
readores. Aparte ao Senador Ribamar Fiquene.  .. 170

Sugestão para que o Presidente Lula depo-
site maior atenção sobre a Amazônia. Aparte ao 
Senador Mozarildo Cavalcanti.  ............................. 182

Sugestão para que se avalie a possibilidade de 
fazer a adutora de centenas de açudes nordestinos, 
considerados verdadeiros Mar Morto, por estarem 
distantes da população. Aparte ao Senador Efraim 
Morais. ...................................................................  197

Considerações sobre o Presidente Lula que, 
ao contrário do que disse o Presidente Sarney, não 
deveria ser visto como vítima, mas como um dos 
responsáveis pelos escândalos de corrupção que 
envolvem o Governo. .............................................  201

Defesa da reformulação do projeto de trans-
posição das águas do Rio São Francisco. Aparte à 
Senadora Heloísa Helena. .....................................  204

04259 Onomástico.indd   IV04259 Onomástico.indd   IV 15/03/2007   11:18:1215/03/2007   11:18:12



V

Pág. Pág.

Assinala que o povo brasileiro está à procura 
dos políticos de vergonha. Aparte ao Senador Ge-
raldo Mesquita Júnior.  ........................................... 208

Críticas ao Governo do Presidente Lula, em 
especial no que diz respeito à educação.  ............. 260

Críticas ao elevado número de Medidas Provi-
sórias no Governo. Aparte ao Senador Alvaro Dias.  265

Menção à coluna “Sobe e Desce”, da revista 
Veja, que aponta o declínio da educação brasileira. 
Aparte ao Senador Edison Lobão.  ........................ 472

Assinala sobre a fi delidade partidária da Sena-
dora Íris de Araújo. Aparte à Senadora Íris de Araújo.  477

Comemoração do “Dia das Crianças” e do 
“Dia dos Professores”. ...........................................  486

Críticas à falta de incentivos aos professores. 
Aparte à Senadora Heloísa Helena.  ..................... 502

Homenagem ao professor e ex-Governador 
do Piauí, Leônidas de Castro Melo. Aparte ao Se-
nador Valdir Raupp. ...............................................  505

MARCO MACIEL

Refl exões sobre os efeitos das tragédias na-
turais na vida do ser humano e a necessidade de 
providências para a contenção do desmatamento 
da Floresta Amazônica. Senador Marco Maciel.  .. 254

Análise da verticalização das coligações elei-
torais. Defesa da aprovação, pela Câmara dos Depu-
tados, da proposta de Emenda à Constituição que 
põe fi m a essa imposição nas coligações partidárias. 
Senador Marco Maciel.  ......................................... 441

MOZARILDO CAVALCANTI

Transcurso, dia 8 de outubro de 2005, do Dia 
Mundial de Cuidados Paliativos.  ........................... 168

Oposição à redução, imposta pelo Poder Ju-
diciário, do número de vagas a Vereadores. Aparte 
ao Senador Ribamar Fiquene.  .............................. 169

Transcrição de documentos relativos ao Dia 
Mundial de Cuidados Paliativos.  ........................... 174

Compromisso do Governo Federal de reabrir 
a discussão sobre a transposição das águas do Rio 
São Francisco, o que possibilitou o fi m da greve de 
fome de Dom Luiz Flávio. ......................................  180

Críticas ao Projeto de Gestão das Florestas 
Públicas no Brasil.  ................................................ 180

Considerações sobre o Projeto de Gestão de 
Florestas Públicas Brasileiras.  .............................. 270

Apelo para a valorização dos professores, 
principalmente daqueles que trabalham no interior 
do País.  ................................................................. 362

OSMAR DIAS

Requerimento nº 1.130, de 2005, que solici-
ta a retirada, em caráter defi nitivo, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 41, de 2005, da qual é 
o primeiro signatário. ............................................. 440

Participação de Sua Excelência e dos Sena-
dores Sérgio Guerra e Leonel Pavan na Conferência 
Ibero-Americana, em Bilbao, na Espanha.  ........... 459

Preocupação com a febre aftosa em Mato 
Grosso do Sul.  ...................................................... 459

PAPALÉO PAES

Projeto de Lei do Senado nº 354, de 2005, 
que dispõe sobre a realização de exames periódi-
cos em policiais civis e militares para detecção do 
uso de substâncias psicoativas de uso proscrito no 
Brasil.  .................................................................... 439

PAULO PAIM

Decisão do Conselho de Política Fazendária 
(Confaz) de não repassar aos exportadores recur-
sos relativos ao ressarcimento da Lei Kandir.  ...... 159

Análise de pesquisa realizada pelo SESI so-
bre o perfi l do trabalhador brasileiro.  .................... 159

Cumprimentos aos moradores da região da 
cidade de Lagoa Vermelha - RS, que se mobiliza-
ram para pleitear a conclusão das obras de asfal-
tamento da BR-470 na região nordeste do Estado, 
divisa com Santa Catarina.  ................................... 308

Cumprimentos ao Senador Flávio Arns pelo 
relatório apresentado ao Estatuto da Pessoa com 
Defi ciência.  ........................................................... 308

Participação em reunião no dia 11 de outubro de 
2005, com o Ministro das Cidades, para discutir a situação 
de quatrocentas famílias que estão para ser despejadas 
de conjunto habitacional em Canoas - RS.  ................. 308

Solicitação de transcrição de matérias sobre a alta 
taxa de juros na política econômica brasileira e os índices 
de desemprego no Estado do Rio Grande do Sul.  ....... 308

Posicionamento contrário à Emenda que retira 
direitos de aposentados e pensionistas, constante 
do texto a ser apreciado pela Câmara dos Depu-
tados, na denominada “MP do Bem”. ....................  308

Preocupação com a qualidade do ensino bra-
sileiro.  ................................................................... 445

Considerações sobre a votação, na Câmara 
dos Deputados, da chamada “MP do Bem”.  ......... 445

PEDRO SIMON

04259 Onomástico.indd   V04259 Onomástico.indd   V 15/03/2007   11:18:1315/03/2007   11:18:13



VI

Pág. Pág.

Preocupação com a escalada da violência 
no Brasil e comentários sobre a pesquisa “Mapa 
da Violência 4”, realizada pela Unesco.  ................ 222

Parecer nº 1.804, de 2005, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nº 87, de 2003 (PL nº 735/2003, na 
Casa de origem), que altera a redação dos arts. 165, 
276, 277 e 302 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.  ..... 236

Refl exões sobre a falta de moradia no Brasil.  510

RAMEZ TEBET

Importância da aplicação, pelo Governo Fe-
deral, de recursos em infra-estrutura. Aparte ao 
Senador Heráclito Fortes.  ..................................... 315

Defesa da derrubada de Emenda que adia 
pagamento de causas judiciais de valores baixos, 
na chamada “MP do Bem”.  ................................... 317

Preocupação com a ocorrência de febre af-
tosa no Mato Grosso do Sul.  ................................ 317

Assinala a importância da educação para as 
crianças brasileiras.  .............................................. 345

Defesa de substâncias genéricas também 
para os animais. Aparte ao Senador Osmar Dias.  460

Apoio aos estudantes universitários. Aparte 
ao Senador José Agripino.  ................................... 485

REGINALDO DUARTE

Registro da matéria “Brasil despenca em com-
petitividade”, publicada no jornal O Estado de São 
Paulo, edição de 29 de setembro de 2005.  ......... 218

Comentários sobre a matéria intitulada “Im-
probidade literária”, publicada pela revista Istoé em 
5 de outubro de 2005.  ........................................... 326

RIBAMAR FIQUENE

Apresentação de proposta de Emenda à 
Constituição que altera os critérios de fi xação do 
número de Vereadores.  ........................................ 169

Proposta de Emenda à Constituição nº 54, 
de 2005, que altera os critérios para a fi xação do 
número de Vereadores.  ........................................ 171

RODOLPHO TOURINHO

Críticas às Medidas Provisórias que são alte-
radas sem que os Parlamentares possam analisá-
las. Aparte ao Senador Paulo Paim. ......................  309

Críticas ao Governo Federal por não investir 
na área de infra-estrutura do País. Aparte ao Se-
nador Heráclito Fortes.  ......................................... 315

Preocupação com os produtores de fumo do 
Estado da Bahia e apelo para uma profunda discussão 
sobre a ratifi cação da Convenção-Quadro do combate 
ao tabagismo. Aparte à Senadora Heloísa Helena.  . 319

Preocupações com os entraves impostos pelo 
Ibama que ameaçam empreendimentos turísticos no 
Estado da Bahia, além de vários outros empreendimen-
tos econômicos em diversos estados brasileiros.  ....... 323

Comentários sobre matéria publicada na impren-
sa, intitulada “Lei do gás vai tirar poder da Petrobrás”.  . 492

ROMEU TUMA

Críticas ao Governo Federal por não investir 
nas agências gerenciais. Aparte ao Senador Herá-
clito Fortes.  ........................................................... 316

Questiona o risco eminente de uma pessoa que 
carrega uma arma ou uma garrafa de bebida alcoólica 
na mão. Aparte à Senadora Heloísa Helena.  .......... 318

Críticas aos entraves impostos pelo Ibama que 
afetam o Turismo na Bahia e assustam investidores es-
trangeiros. Aparte ao Senador Rodolpho Tourinho.  . 324

Enaltece a profi ssão do professor.  .............. 363
Requerimento nº 1.129, de 2005, que solicita a 

tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 
128 e 168, de 2005, por regularem a mesma matéria.  440

Ressalta a importância do investimento do País 
na Educação. Aparte ao Senador Edison Lobão. ...  471

TEOTONIO VILELA FILHO

Transcrição da matéria “Bancos não empresta-
ram ao PT, diz PF”, publicada no jornal O Estado de 
São Paulo, edição de 30 de setembro de 2005.  .. 221

Considerações sobre a matéria intitulada “Pro-
messa de Lula faz Incra pagar R$ 5 milhões a mais 
por terras”, publicada no jornal O Estado de São 
Paulo em 28 de setembro de 2005.  ..................... 330

TIÃO VIANA

Alerta para a necessidade da ratifi cação da 
Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.  .. 277

Preocupação com o problema da pandemia 
da gripe asiática, que ameaça afetar o Brasil.  ...... 461

VALDIR RAUPP

Homenagem às crianças e aos professores.  . 504

04259 Onomástico.indd   VI04259 Onomástico.indd   VI 15/03/2007   11:18:1315/03/2007   11:18:13




