
CONGRESSO NACIONAL 
 
 
 
 
ANAIS DO SENADO FEDERAL 

 

ATAS DA 188ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO 
 LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA 

 
 
 
 
 
 
 

    VOLUME 29 Nº 48 
            25 DE OUTUBRO 

 
 
 
 
 
 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

SUBSECRETARIA DE ANAIS 
BRASÍLIA – BRASIL 

2005 
 



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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Anais do Senado / Senado Federal, Subsecretaria de Anais. – 1823-.  
Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Anais, 1823-    
v. ; 27 cm. 
Quinzenal. 

 
Volumes anteriores a 1977 publicados sob numerações próprias, com periodicidade irregular. Editado pela 
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares no período de 1950-1955; pela Diretoria de Publicações no 
período de maio de 1956 a 1972 e pela Subsecretaria de Anais a partir de 1972. 

 
Variações do título: Annaes do Senado do Império do Brazil, 1826-1889. Annaes do Senado 
Federal, 1890-1935. Anais do Senado Federal, 1946-     

 
1. Poder legislativo – Anais. I. Brasil. Congresso. Senado Federal,   Subsecretaria de Anais. 

 
CDD 341.2531 

CDU 328(81)(093.2) 



 
 
 

SENADO FEDERAL 
 

COMISSÃO DIRETORA 
(2005-2006) 

 
 
 

PRESIDENTE Senador RENAN CALHEIROS  (PMDB-AL) 
1º VICE-PRESIDENTE Senador TIÃO VIANA (PT-AC) 
2º VICE-PRESIDENTE Senador ANTERO PAES DE BARROS (PSDB-MT) 
1º SECRETÁRIO Senador EFRAIM MORAIS  (PFL-PB) 
2º SECRETÁRIO Senador JOÃO ALBERTO DE SOUZA (PMDB-MA) 
3º SECRETÁRIO Senador PAULO OCTÁVIO (PFL-DF) 
4º SECRETÁRIO Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB-TO) 
 
 
 
 

SUPLENTES DE SECRETÁRIO 
 
 

1º Senadora  SERYS SLHESSARENKO (PT-MT) 
2º Senador  PAPALÉO PAES (PSDB-AP) 
3º Senador  ALVARO DIAS (PSDB-PR) 
4º Senador  AELTON FREITAS (PL-MG) 

 



 
COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 

(52ª LEGISLATURA)
 

 
BAHIA 

PFL Rodolpho Tourinho 
PFL Antonio Carlos Magalhães 
PFL César Borges 

RIO DE JANEIRO 
PT Roberto Saturnino 
PL Marcelo Crivella 
PMDB Sérgio Cabral 

MARANHÃO 
PMDB Ribamar Fiquene 
PFL Edison Lobão 
PMDB Mauro Fecury 

PARÁ 
PMDB Luiz Otávio 
PT Ana Júlia Carepa 
PSDB Flexa Ribeiro 

PERNAMBUCO 
PFL José Jorge 
PFL Marco Maciel 
PSDB Sérgio Guerra 

SÃO PAULO 
PT Eduardo Suplicy 
PT Aloizio Mercadante 
PFL Romeu Tuma 

MINAS GERAIS 
PL Aelton Freitas 
PSDB Eduardo Azeredo 
PMDB Wellington Salgado Oliveira 

GOIÁS 
PMDB Maguito Vilela 
PFL Demóstenes Torres 
PSDB Lúcia Vânia 

MATO GROSSO 
S/ Partido Luiz Soarez 
PFL Gilberto Goellner 
PT Serys Slhessarenko 

RIO GRANDE DO SUL 
PMDB Pedro Simon 
PT Paulo Paim 
PTB Sérgio Zambiasi 

CEARÁ 
PSDB Reginaldo Duarte 
S/ Partido Patrícia Saboya Gomes 
PSDB Tasso Jereissati 

PARAÍBA 
PMDB Ney Suassuna 
PFL Efraim Morais 
PMDB José Maranhão 

ESPÍRITO SANTO 
PMDB João Batista Motta 
PMDB Gerson Camata 
PL Magno Malta 

PIAUÍ 
PMDB Alberto Silva 

PFL Heráclito Fortes 
PMDB Mão Santa 

RIO GRANDE DO NORTE 
PTB Fernando Bezerra 
PMDB Garibaldi Alves Filho 
PFL José Agripino 

SANTA CATARINA 
PFL Jorge Bornhausen 
PT Ideli Salvatti 
PSDB Leonel Pavan 

ALAGOAS 
P-SOL Heloísa Helena 
PMDB Renan Calheiros 
PSDB Teotônio Vilela Filho 

SERGIPE 
PFL Maria do Carmo Alves 
PSDB Almeida Lima 
PSB Antonio Carlos Valadares 

AMAZONAS 
PMDB Gilberto Mestrinho 
PSDB Arthur Virgílio 
PDT Jefferson Péres 

PARANÁ 
PSDB Alvaro Dias 
PT Flávio Arns 
PDT Osmar Dias 

ACRE 
PT Tião Viana 
P-SOL Geraldo Mesquita Júnior 
PT Sibá Machado 

MATO GROSSO DO SUL 
PDT Juvêncio da Fonseca 
PT Delcídio Amaral 
PMDB Ramez Tebet 

DISTRITO FEDERAL 
PP Valmir Amaral 
S/ Partido Cristovam Buarque 
PFL Paulo Octávio 

TOCANTINS 
PSDB Eduardo Siqueira Campos 
PSB Nezinho Alencar 
PMDB Leomar Quintanilha 

AMAPÁ 
PMDB José Sarney 
PSB João Capiberibe 
PMDB Papaléo Paes 

RONDÔNIA 
PMDB Amir Lando 
PT Fátima Cleide 
PMDB Valdir Raupp 

RORAIMA 
PTB Mozarildo Cavalcanti 
PDT Augusto Botelho 
PMDB Romero Jucá

 
 
 



ÍNDICE TEMÁTICO

Pág. Pág.

ARTIGO DE IMPRENSA

Transcrição do noticiário publicado no jornal 
Opção, no dia 25 de outubro de 2005. Senador 
Arthur Virgílio. ........................................................ 818

Transcrição do artigo de autoria do advogado 
tributarista Ives Grandra da Silva Martins, institulado 
“Apostando no cansaço”, publicado na seção No-
tas & Informações do jornal O Estado de S.Paulo, 
edição de 11 de outubro de 2005. Senador Sérgio 
Guerra. ................................................................... 822

Transcrição da matéria intitulada “CPI dos 
Correios indiciará acusados em seis crimes”, pu-
blicada no jornal O Estado de S.Paulo, edição de 
16 de setembro de 2005. Senador Flexa Ribeiro. . 823

Transcrição do artigo intitulado “O Gover-
no emperrado”, publicado no jornal O Estado de 
S.Paulo, edição de 11 de outubro de 2005. Senador 
Antero Paes de Barros. .......................................... 825

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Repúdio à decisão do TSE que resolveu pela 
cassação do mandato de S.Exa. e de sua esposa, 
Deputada Janete Capiberibe. Senador João Capi-
beribe. .................................................................... 49

Anúncio que o Senador Eduardo Azeredo fará 
importante comunicado à nação em nome de toda 
a Bancada do PSDB. Senador Arthur Virgílio. ....... 106

Repúdio à série de acusações que vem so-
frendo, na tentativa de atribuir a S.Exa. responsabi-
lidade por irregularidades cometidas em sua cam-
panha à reeleição ao Governo de Minas Gerais, em 
1988. Senador Eduardo Azeredo. .......................... 106

AVISO

Aviso do Ministro de Estado das Comunica-
ções nº 184, de 2005, de 11 de outubro, encami-
nhando informações complementares em resposta 

ao Requerimento nº 603, de 2005, da Comissão de 
Educação. .............................................................. 21

Aviso de Ministro de Estado nº 67/2005, de 11 
de outubro, do Ministro do Turismo, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento nº 698, 
de 2005, do Senador José Jorge. .......................... 21

Aviso de Ministro de Estado nº 424/2005, de 
13 de outubro do Ministro da Fazenda, encaminhan-
do informações em resposta ao Requerimento nº 
832, de 2005, do Senador Romeu Tuma. .............. 21

Aviso de Ministro de Estado nº 426/2005, de 
22 de setembro do Ministro da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, encaminhando informações 
em resposta ao Requerimento nº 686, de 2005, do 
Senador José Jorge. .............................................. 21

CORRUPÇÃO

Comentários acerca das recentes denúncias 
de corrupção envolvendo o governo. Aparte ao Se-
nador Eduardo Azeredo. Senador Antero Paes de 
Barros. ................................................................... 109

(CPI)

Justificativas para encaminhamento de re-
querimento para a criação da CPI do Caixa Dois 
do Senado. Senador Arthur Virgílio. ...................... 69

Comentários acerca do porquê do encaminha-
mento de requerimento para a criação da CPI do 
Caixa Dois do Senado. Aparte ao Senador Arthur 
Virgílio. Senador Sérgio Guerra. ............................ 70

Esclarecimentos sobre a CPI dos Bingos, a 
propósito de matéria distribuída pelo Governo sob 
título: “Governo vê incoerência em Presidente da 
CPI dos Bingos”. Senador Efraim Morais. ............. 72

Comentários acerca da importância da serie-
dade nas investigações da CPI. Aparte ao Senador 
Eduardo Azeredo. Senador Arthur Virgílio. ............ 108



II

Pág. Pág.

DATA COMEMORATIVA

Homenagem pelo Dia da Democracia. Sena-
dor Valmir Amaral. ................................................. 826

ELOGIOS

Elogios à Senadora Íris de Araújo quanto à 
sua atuação. Aparte à Senadora Íris de Araújo. Se-
nador Paulo Paim.  ................................................ 38

GOVERNO FEDERAL

Comentários acerca das denúncias de cor-
rupção envolvendo o governo. Aparte ao Senador 
Eduardo Azeredo. Senador Alvaro Dias. ............... 114

Comentários acerca das denúncias de cor-
rupção envolvendo o governo. Aparte ao Senador 
Eduardo Azeredo. Senador Ramez Tebet. ............. 115

Críticas ao governo por sua postura, acerca 
das recentes denúncias de corrupção. Aparte ao 
Senador Eduardo Azeredo. Senador Teotonio Vilela 
Filho. ...................................................................... 121

Contestação ao Presidente Lula em suas de-
clarações de que a economia brasileira vai muito 
bem. Senador Arthur Virgílio. ................................. 818

HOMENAGEM PÓSTUMA

Reverência à memória de Sua Santidade o 
Papa João Paulo II. Senador Flexa Ribeiro. .......... 823

HOMENAGEM DE PESAR

Encaminhamento de requerimento para in-
serção em Ata de voto de pesar pelo falecimento 
de Rosa Parks, ícone da luta racial nos Estados 
Unidos da América. Senador Paulo Paim. ............. 41

Homenagem de pesar pelo falecimento, ocor-
rido 24 de outubro de 2005, da ativista afro-ameri-
cana dos direitos civis, Sra. Rosa Parks, ícone dos 
direitos humanos nos Estados Unidos da América. 
Senador Arthur Virgílio. .......................................... 127

Homenagem de pesar pelo falecimento, ocor-
rido ontem, da ativista afro-americana dos direitos 
civis, Sra. Rosa Parks, ícone dos direitos humanos 
nos Estados Unidos da América. Senador Aloizio 
Mercadante. ........................................................... 127

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Mensagem da Presidência da República nº 
242, de 2005 (nº 721/2005, na origem), de 19 de 

outubro, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara nº 72, de 2005 (nº 4.727/2004, na Casa de 
origem), de iniciativa da Presidência da República, 
que altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
– Código de Processo Civil, para conferir nova dis-
ciplina ao cabimento dos agravos retido e de ins-
trumento, e dá outras providências, sancionando e 
transformado na Lei nº 11.187, de 19 de outubro 
de 2005. ................................................................. 2

Mensagem da Presidência da República nº 
243, de 2005 (nº 722/2005, na origem), de 19 de 
outubro restituindo autógrafos do Projeto de Lei da 
Câmara nº 109, de 2003 – Complementar (nº 52/99-
Complementar, na Casa e Origem), que acrescenta 
inciso ao art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 
de janeiro de 1994, que “cria o Fundo Penitenciá-
rio Nacional – FUNPEN e dá outras providências”, 
para incluir a manutenção das casas de abrigo, 
sancionado e transformado na Lei Complementar 
nº 119, de 19 de outubro de 2005. ........................ 2

Mensagem da Presidência da República nº 
244, de 2005 (nº 720/2005, na origem), que subme-
te à apreciação do Senado Federal, a indicação do 
Senhor Edgard Telles Ribeiro, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Perma-
nente do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Tailândia, e, cumulativamente, os cargos 
de Embaixador do Brasil na República Socialista 
da União de Myanmar, na República Democrática 
Popular do Laos e no Reino do Camboja, desde 
que obtido os agréments dos governos daqueles 
países. ................................................................... 2

OFÍCIO

Ofício de Ministro de Estado, nº 899, de 14 de 
outubro, do Ministro da Ciência e Tecnologia, enca-
minhando informações em resposta ao Requerimen-
to nº 898, de 2005, do Senador José Agripino. ..... 21

Ofício de Ministro de Estado, nº 1.712/2005, 
de 4 de outubro, da Secretária Especial de Políticas 
para as Mulheres, encaminhando informações em 
resposta ao Requerimento nº 396, de 2005, Sena-
dor Arthur Virgílio. .................................................. 21

Ofício de Ministro de Estado, nº 9.360/2005, 
de 14 de outubro, do Ministro da Defesa, encami-
nhando informações em resposta ao Requerimento 
nº 428, de 2005, do Senador Arthur Virgílio. ......... 21

PARECER

Parecer Oral nº 1.812, de 2005 – Plen, sobre 
o Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2005, pro-



III

Pág. Pág.

veniente da Medida Provisória nº 255, de 1º de julho 
de 2005, o qual prorroga o prazo para opção pelo 
regime de imposto de Renda Retido na Fonte de 
Pessoa Física dos participantes de planos de bene-
fícios; 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. Senador Amir Lando. ............ 766

POLÍTICA DE TRANSPORTES

Denúncia sobre a situação de calamidade 
das rodovias em todo o Brasil. Senador João Ba-
tista Motta. ............................................................. 47

Comentários acerca da situação calamitosa 
em que encontram as rodovias brasileiras. Aparte 
ao Senador João Batista Motta. Senador Leonel 
Pavan. .................................................................... 48

POLÍTICA ECONÔMICO FINANCEIRA

Preocupação com a elevada taxa de juros 
praticada no País. Senador Paulo Paim. ............... 41

POLÍTICA ENERGÉTICA

Preocupação com o ritmo em que é feita a 
prospecção de petróleo no País. Senador Ney Su-
assuna. .................................................................. 63

Considerações sobre o relatório Anual de 
2004 da Agência Nacional de Energia Elétrica - 
Aneel. Senador Romero Jucá. ............................... 821

POLÍTICA FISCAL

Comentários ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (Proveniente de 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 planos de 
benefícios; altera as Leis nºs 11.053, de 29 de de-
zembro de 2004, e 9.311, de 25 de outubro de 1996; 
e dá outras providências. Senador Arthur Virgílio. . 754

Comentários ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (Proveniente de Medida Provisória 
nº 255, de 2005), que prorroga o prazo para opção 
pelo regime de Imposto de Renda Retido na Fon-
te 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. Senador Aloizio 
Mercadante. ........................................................... 755

Comentários ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (Proveniente de 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 planos de 
benefícios; altera as Leis nºs 11.053, de 29 de de-
zembro de 2004, e 9.311, de 25 de outubro de 1996; 
e dá outras providências. Senador Luiz Otávio. .... 755

Comentário ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (Proveniente de 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 planos de 
benefícios; altera as Leis nºs 11.053, de 29 de de-
zembro de 2004, e 9.311, de 25 de outubro de 1996; 
e dá outras providências. Senador Flexa Ribeiro. . 756

Comentários ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (Proveniente de 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 planos de 
benefícios; altera as Leis nºs 11.053, de 29 de de-
zembro de 2004, e 9.311, de 25 de outubro de 1996; 
e dá outras providências. Senador José Sarney. ... 756

Comentários ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (Proveniente de Medida Provisória 
nº 255, de 2005), que prorroga o prazo para opção 
pelo regime de Imposto de Renda Retido na Fon-
te 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. Senadora Ana Júlia 
Carepa. .................................................................. 758

Comentários ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (Proveniente de Medida Provisória 
nº 255, de 2005), que prorroga o prazo para opção 
pelo regime de Imposto de Renda Retido na Fon-
te 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. Senadora Heloísa 
Helena. .................................................................. 762

Comentários ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (Proveniente de Medida Provisória 
nº 255, de 2005), que prorroga o prazo para opção 
pelo regime de Imposto de Renda Retido na Fon-
te 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. Senador Tasso Je-
reissati. .................................................................. 763

Comentários ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (Proveniente de 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 planos de 



IV

Pág. Pág.

benefícios; altera as Leis nºs 11.053, de 29 de de-
zembro de 2004, e 9.311, de 25 de outubro de 1996; 
e dá outras providências. Senador José Agripino. . 763

Comentários ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (Proveniente de Medida Provisória 
nº 255, de 2005), que prorroga o prazo para opção 
pelo regime de Imposto de Renda Retido na Fon-
te 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. Senador Papaléo 
Paes. ...................................................................... 765

Comentários ao Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2005 (Proveniente de Medida Provisória 
nº 255, de 2005), que prorroga o prazo para opção 
pelo regime de Imposto de Renda Retido na Fon-
te 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. Senador Rodolpho 
Tourinho. ................................................................ 766

POLÍTICA INDUSTRIAL

Realização da décima quarta Ecomac, en-
contro dos setores da indústria e comércio da cons-
trução civil, ocorrido no dia 15 de outubro de 2005, 
em Salvador/BA. Senadora Ideli Salvatti. .............. 32

POLÍTICA PARTIDÁRIA

Críticas ao PT, devido às denúncias de cor-
rupção. Aparte ao Senador Eduardo Azeredo. Se-
nador Sérgio Guerra. ............................................. 111

Críticas ao PT, devido às denúncias de cor-
rupção. Aparte ao Senador Eduardo Azeredo. Se-
nador Arthur Virgílio. .............................................. 112

Comentários acerca da disponibilidade do 
orçamento de campanha feita pelo PT. Aparte ao 
Senador Eduardo Azeredo. Senador Eduardo Su-
plicy. ....................................................................... 116

POLÍTICA SOCIAL

Encaminhamento de pronunciamento para 
ser publicado nos Anais da Casa sobre balanço do 
Programa Fome Zero. Senador Sibá Machado. .... 59

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Críticas ao Presidente Lula, devido às de-
núncias de corrupção. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Tasso Jereissati. ....................... 113

PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL

Projeto de Lei nº 46, de 2005 – CN (nº 
684/2005, na origem), que abre ao Orçamento Fiscal 
da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e 
do Trabalho e do Ministério Público da União, cré-
dito especial no valor global de R$ 22.488.235,00, 
para os fins que especifica. ................................... 128

Projeto de Lei nº 47, de 2005 – CN (nº 
685/2005, na origem), que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, crédito suplementar no valor global de R$ 
88.192.142,00, para reforço de dotações constante 
da Lei Orçamentária vigente. ................................. 147

Projeto de Lei nº 48, de 2005 – CN (nº 
686/2005, na origem), que abre ao Orçamento 
de Investimento para 2005, em favor de diversas 
empresas estatais, crédito especial no valor de R$ 
107.410.849,00, para os fins que especifica. ........ 158

Projeto de Lei nº 49, de 2005 – CN (nº 
687/2005, na origem), que abre ao Orçamento de 
Investimento para 2005, em favor de empresas do 
grupo PETROBRÁS, crédito especial no valor total 
de R$ 1.997.067.130, para os fins que especifica. 176

Projeto de Lei nº 50, de 2005 – CN (nº 
688/2005, na origem), que abre ao Orçamento de 
Investimento para 2005, em favor de empresas do 
Grupo PETROBRÁS, crédito suplementar no valor 
total de R$ 4.250.770.393,00 e reduz o Orçamento 
de Investimento de empresas do mesmo Grupo no 
valor global de R$ 5.472.083.447,00, para os fins 
que especifica. ....................................................... 190

Projeto de Lei nº 51, de 2005 – CN (nº 
689/2005, na origem), que abre ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, crédito especial no valor de R$ 
18.648.000,00 para os fins que especifica. ........... 224

Projeto de Lei nº 52, de 2005 – CN (nº 
690/2005, na origem), que abre ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Ciên-
cia e Tecnologia, da Educação e do Esporte, crédito 
especial no valor global de R$ 10.478.050,00 para 
os fins que especifica. ........................................... 231

Projeto de Lei nº 53, de 2005 – CN (nº 
691/2005, na origem), que abre ao Orçamento da 
Seguridade Social da União, em favor do Ministé-
rio do Desenvolvimento Social a Combate à Fome, 
crédito especial no valor de R$ 879.000,00 para os 
fins que especifica. ................................................ 242

Projeto de Lei nº 54, de 2005 – CN (nº 
692/2005, na origem), que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de 



V

Pág. Pág.

diversos Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário 
e Executivo, crédito suplementar no valor global de 
R$ 359.494.942,00 para reforço de dotações cons-
tantes da Lei Orçamentária vigente. ...................... 248

Projeto de Lei nº 55, de 2005 – CN (nº 
693/2005, na origem), que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos 
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão 
e das Cidades, crédito suplementar no valor global 
de R$ 118.148.707,00 para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. .............. 271

Projeto de Lei nº 56, de 2005 – CN (nº 
694/2005, na origem), que abre ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Mi-
nas e Energia e dos Transportes, crédito especial 
no valor global de R$ 50.078.000,00 (cinqüenta 
milhões, setenta e oito mil reais), para os fins que 
especifica. .............................................................. 284

Projeto de Lei nº 57, de 2005 – CN (nº 
695/2005, na origem), que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério dos Transportes, crédito suplementar 
no valor de R$ 39.242.218,00 (trinta e nove milhões, 
duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e dezoito 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. ........................................... 299

Projeto de Lei nº 58, de 2005 – CN (nº 
696/2005, na origem), que abre ao Orçamento Fiscal 
da União, em favor do Ministério de Minas e Energia, 
crédito suplementar no valor de R$ 3.507.265,00 
(três milhões, quinhentos e sete mil, duzentos e 
sessenta e cinco reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. .............. 313

Projeto de Lei nº 59, de 2005 – CN (nº 
697/2005, na origem), que abre ao Orçamento da 
Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios 
da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito 
suplementar no valor global de R$ 1.162.585.075,00 
(um bilhão, cento e sessenta e dois milhões, qui-
nhentos e oitenta e cinco mil, setenta e cinco reais), 
para reforço de dotações constantes da Lei Orça-
mentária vigente. ................................................... 322

Projeto de Lei nº 60, de 2005 – CN (nº 
698/2005, na origem), que abre ao Orçamento 
Fiscal da União, em favor do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no 
valor de R$ 22.440.000,00 (vinte e dois milhões, 
quatrocentos e quarenta mil reais), para os fins que 
especifica. .............................................................. 342

Projeto de Lei nº 61, de 2005 – CN (nº 
699/2005, na origem), que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Saúde e de Operações Oficiais de 

Crédito, crédito suplementar no valor global de R$ 
1.269.745.526,00 (um bilhão, duzentos e sessenta 
e nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, 
quinhentos e vinte e seis reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, 
e dá outras providências. ....................................... 352

Projeto de Lei nº 62, de 2005 – CN (nº 
700/2005, na origem), que abre ao Orçamento de 
Investimento para 2005, em favor de diversas em-
presas estatais, crédito suplementar no valor total de 
R$ 214.953.182,00 (duzentos e quatorze milhões, 
novecentos e cinqüenta e três mil, cento e oitenta 
e dois reais) e reduz o Orçamento de Investimen-
to, de diversas empresas, no valor global de R$ 
1.295.213.312,00 (um bilhão, duzentos e noventa 
e cinco milhões, duzentos e treze mil, trezentos e 
doze reais), para os fins que especifica. ............... 390

Projeto de Lei nº 63, de 2005 – CN (nº 
701/2005, na origem), que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração 
Nacional, crédito suplementar no valor global de R$ 
86.055.215,00 (oitenta e seis milhões, cinqüenta e 
cinco mil, duzentos e quinze reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigen-
te. ........................................................................... 430

Projeto de Lei nº 64, de 2005 – CN (nº 
702/2005, na origem), que abre ao Orçamento Fiscal 
da União, em favor do Ministério dos Transportes, 
crédito suplementar no valor de R$ 122.846.972,00 
(cento e vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta 
e seis mil, novecentos e setenta e dois reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamen-
tária vigente. .......................................................... 448

Projeto de Lei nº 65, de 2005 – CN (nº 
703/2005, na origem), que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
da Presidência da República e do Ministério das 
Relações Exteriores, crédito suplementar no valor 
global de R$ 84.885.185,00 (oitenta e quatro mi-
lhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta 
e cinco reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente. ................................. 456

Projeto de Lei nº 66, de 2005 – CN (nº 
704/2005, na origem), que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Ju-
diciário e do Minsitério Público da União, crédito 
suplementar no valor global de R$ 131.300.687,00 
(cento e trinta e um milhões, trezentos mil, seiscen-
tos e oitenta e sete reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente. .............. 475

Projeto de Lei nº 67, de 2005 – CN (nº 
705/2005, na origem), que abre ao Orçamento 



VI

Pág. Pág.

Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça 
e da Defesa, crédito suplementar no valor global 
de R$ 13.494.639,00 (treze milhões, quatrocentos 
e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e nove 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente. ........................................... 545

Projeto de Lei nº 68, de 2005 – CN (nº 
706/2005, na origem), que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito su-
plementar no valor global de R$ 422.272.976,00 
(quatrocentos e vinte e dois milhões, duzentos e 
setenta e dois mil, novecentos e setenta e seis re-
ais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente, e dá outras providências. .. 553

Projeto de Lei nº 69, de 2005 – CN (nº 
707/2005, na origem), que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, de En-
cargos Financeiros da União, de Transferências a 
Estados, Distrito Federal e Municípios, de Opera-
ções Oficiais de Crédito e da Reserva de Contin-
gência, crédito suplementar no valor global de R$ 
826.471.725,00 (oitocentos e vinte e seis milhões, 
quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e vinte 
e cinco reais), para reforço de dotações constantes 
da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providên-
cias. ....................................................................... 586

Projeto de Lei nº 70, de 2005 – CN (nº 
708/2005, na origem), que abre aos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, Educação, 
da Cultura e do Esporte, crédito suplementar no 
valor global de R$ 422.037.761,00 (quatrocentos 
e vinte e dois milhões, trinta e sete mil, setecentos 
e sessenta e um reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá ou-
tras providências. ................................................... 615

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Projeto de Lei de Conversão, nº 28, de 2005, 
que institui o Regime Especial de Tributação para 
a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecno-
logia da Informação - REPES, o Regime Especial 
de Aquisição de Bens de Capital para Empresas 
Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão 
Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a ino-
vação tecnológica; altera o Decreto-Lei nº 288, de 
28 de fevereiro de 1967, o Decreto nº 70.235, de 6 
de março de 1972, o Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de 
julho de 1986, as Leis nºs 4.502, de 30 de novembro 
de 1964, 8.245, de 18 de outubro de 1991, 8.212, 

de 24 de julho de 1991, 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.981, de 
20 de janeiro de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 9.249, 
de 26 de dezembro de 1995, 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de 1996, 
9.317, de 5 de dezembro de 1996, 9.363, de 13 de 
dezembro de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 
1996, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26 de abril 
de 2002, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novem-
bro de 2003, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de 
julho de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29 
de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de dezembro 
de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e a 
Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 
2001; revoga a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 1993, 
e dispositivos das Leis nºs 8.668, de 25 de junho de 
1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, 10.931, de 2 de agosto 
de 2004, e da Medida Provisória nº 2.158-35, de 
24 de agosto de 2001; e dá outras providências. .. 775

PROJETO DE LEI DO SENADO

Projeto de Lei do Senado nº 364, de 2005, que 
altera o art. 2º da Lei nº 9.709, de 18 de novembro 
de 1998, que regulamenta a execução do dispos-
to nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição 
Federal (Determina que o plebiscito e o referendo 
sejam executados em datas coincidentes aos plei-
tos eleitorais regulares). Senador Paulo Paim. ...... 22

Projeto de Lei do Senado nº 365, de 2005, 
que altera a Lei nº 6.717, de 12 de novembro de 
1979, que dispõe sobre concurso de prognósticos 
da Loteria Federal, para determinar a identificação 
do apostador no comprovante de aposta pelo nú-
mero de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), do Ministério da Fazenda. Senador Gerson 
Camata. ................................................................. 23

Projeto de Lei do Senado nº 366, de 2005, que 
acrescenta parágrafo ao art. 83 da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para 
proibir que as celas dos estabelecimentos penais 
possuam tomadas elétricas. Senador Gerson Ca-
mata. ...................................................................... 25

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição à Cons-
tituição nº 61, de 2005, que altera o § 3º do art. 100 



VII

Pág. Pág.

da Constituição Federal para determinar que os 
pagamentos de obrigações devidas aos idosos em 
espécie e excluídos da obrigatoriedade de expedi-
ção de precatórios. Senador Paulo Paim. .............. 26

REGIMENTO INTERNO

Comentários da necessidade de se votar 
um novo estilo de medidas provisórias. Aparte ao 
Senador Arthur Virgílio. Senador Antonio Carlos 
Magalhães. ............................................................ 71

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Antônio Carlos Valadares. ....................... 73

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Renan Calheiros. .................................... 74

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Tião Viana. .............................................. 75

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Geraldo Mesquita Júnior. ........................ 76

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Sibá Machado. ........................................ 77

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Antônio Carlos Valadares. ....................... 77

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Ney Suassuna. ........................................ 78

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senadora Heloísa Helena. ..................................... 79

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Cristovam Buarque. ................................ 80

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Antero Paes de Barros. ........................... 81

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato de S.Exa. Senador João Capi-
beribe. .................................................................... 82

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Renan Calheiros. .................................... 83

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Mão Santa. .............................................. 84

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Pedro Simon. ........................................... 85

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Aloizio Mercadante. ................................. 86

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Arthur Virgílio. .......................................... 87

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Wellington Salgado de Oliveira. .............. 91

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Juvêncio da Fonseca. ............................. 91

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Ramez Tebet. .......................................... 92

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Magno Malta. .......................................... 95

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senadora Patrícia Saboya Gomes. ........................ 96

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador José Agripino. ......................................... 97

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Eduardo Suplicy. ..................................... 98

Questão de ordem referente a decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Cristovam Buarque. ................................ 99

Questão de ordem referente à decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Marcelo Crivella. ..................................... 99

Questão de ordem referente à decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Paulo Paim. ............................................. 100

Questão de ordem referente à decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senadora Fátima Cleide. ....................................... 101

Questão de ordem referente à decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Antônio Carlos Valadares. ....................... 101

Questão de ordem referente à decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador Renan Calheiros. .................................... 103

Questão de ordem referente à decretação da 
perda do mandato do Senador João Capiberibe. 
Senador João Capiberibe. ..................................... 104



VIII

Pág. Pág.

REQUERIMENTO

Requerimento nº 1.179, de 2005, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 154, de 2002, além 
da Comissão constante do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Senador Delcídio Amaral. ..... 29

Requerimento nº 1.180, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 218, inciso VII, do Regimento 
Interno do Senado Federal, voto de pesar pelo fa-
lecimento de Rosa Parks, ícone da luta racial nos 
Estados Unidos da América, inspiradora de Martin 
Luther King, e que seja apresentadas condolências 
a seus familiares. Senador Paulo Paim. ................ 42

Requerimento nº 1.181, de 2005, que requer, 
nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao Ministro 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
sobre as perdas econômico-financeiras e de mer-
cado derivadas do surto de febre aftosa em Mato 
Grosso do Sul, além dos prejuízos para a reputação 
brasileira como líder exportador de carnes bovinas. 
Senador José Maranhão. ....................................... 43

Requerimento nº 1.182, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 222 do Regimento Interno do 
Senado Federal, voto de aplauso à Universidade 
Federal do Amazonas - UFAM, pelo desenvolvimen-
to de nova linhagem de frangos, como alternativa 
simples e de baixo custo para pequenos criadores. 
Senador Arthur Virgílio. .......................................... 43

Requerimento nº 1.183, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 222 do Regimento Interno do 
Senado Federal, voto de aplauso ao jovem cava-
leiro João Victor Castro Aguiar Gomes de Lima, de 
apenas oito anos, já um campeão de hipismo no 
Amazonas. Senador Arthur Virgílio. ....................... 43

Requerimento nº 1.184, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 222 do Regimento Interno do 
Senado Federal, voto de aplauso ao Centro Uni-
versitário Nilton Lins, de Manaus, destaque na 6ª 
Bienal de Arquitetura de São Paulo, com projeto de 
melhoria habitacional às populações moradoras de 
áreas de igarapés. Senador Arthur Virgílio. ........... 44

Requerimento nº 1.185, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 222, do Regimento Interno do 
Senado Federal, voto de aplauso à professora Mariê 
Augusta de Souza, de Manaus, pelo lançamento de 
tabuadas em Libras, que é a Língua Brasileira de 
Sinais, destinada a surdos-mudos. Senador Arthur 
Virgílio. ................................................................... 44

Requerimento nº 1.186, de 2005, que requer, 
nos termos do inciso II art. 218 do Regimento In-

terno do Senado Federal, inserção em ata de voto 
de pesar pelo falecimento do Padre Adrianus Pe-
trus Tukenburg, fundador das Obras de São José 
Operário em Sete Lagoas, Minas Gerais. Senador 
Eduardo Azeredo. .................................................. 44

Requerimento nº 1.187, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, seja oficiado votos de Congratulações 
ao Desembargador José Antônio Braga pela posse 
no dia 19 de outubro de 2005, no Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais. Senador Eduardo Azeredo. ....... 45

Requerimento nº 1.188, de 2005, que re-
quer, nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento 
interno do Senado Federal, informações ao Minis-
tro da Fazenda sobre notícia divulgada na Coluna 
de Cleber Toledo, de 18 de outubro de 2005, sob 
o título “SECAD - diz que quem pagou foi o Banco 
do Brasil”. Senador Eduardo Siqueira Campos. .... 45

Requerimento nº 1.189, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 218 do Regimento Interno do 
Senado Federal, voto de pesar pelo recente faleci-
mento da ativista afro-americana dos direitos civis, 
Rosa Parks. Senador Aloizio Mercadante. ............ 46

Requerimento nº 1.190, de 2005, que requer, 
nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, informações ao Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre as 
ações de defesa do Governo para prevenir a entrada 
da gripe aviária no Brasil, o cronograma de implan-
tação e os recursos destinados para a prevenção 
da doença no país. Senadora Lúcia Vânia. ........... 46

Requerimento nº 1.191, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, voto de aplauso ao General Augusto 
Heleno Ribeiro Pereira, ex-Force Commander da 
Minustah - Missão das Nações Unidas para a Es-
tabilização do Haiti, atualmente exercendo o cargo 
de Chefe de Gabinete do Comandante do Exército, 
em reconhecimento a sua atuação na instalação e 
início da operação dessa missão de paz. Senador 
Aelton Freitas. ........................................................ 46

Requerimento nº 1.192, de 2005, que requer, 
nos termos do art. 218, do Regimento Interno do 
Senado Federal e, de acordo com as tradições da 
Casa, seja apresentada à família do ex-Deputado 
Estadual José Luiz Cláudio Corrêa, os votos de 
pesar pelo seu falecimento. Senador Gerson Ca-
mata. ...................................................................... 47

Requerimento nº 1.193, de 2005, que re-
quer, nos termos do art. 50, § 2º da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216, inciso I do Re-
gimento Interno do Senado Federal, informações 



IX

Pág. Pág.

ao Ministro de Estado da Fazenda sobre atos de 
improbidade que teriam sido praticados pela Corre-
gedoria Geral da Receita Federal. Senador Antero 
Paes de Barros. ..................................................... 47

Requerimento nº 1.194, de 2005 que requer 
voto de pesar pelo falecimento em Detroit, no Mi-
chigam – EUA, de Rosa Parks, ícone dos direitos 
humanos nos Estados Unidos. Senador Arthur Vir-
gílio. ....................................................................... 126

Requerimento nº 1.195, de 2005 que requer 
a extensão, por mais um dia de sua licença para 
tratamento de saúde, concedida através dos Re-
querimentos nºs 644 e 1.138, de 2005, conforme 
atestado médico encaminhado diretamente à Secre-
taria Geral da Mesa. Senadora Roseana Sarney. . 128

SEGURANÇA PÚBLICA

Considerações sobre o resultado do referen-
do da venda de armas de fogo e munição no Brasil. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. .............................. 31

Avaliação da vitória do voto “não” no referendo 
sobre a comercialização de armas de fogo e muni-
ção. Senador Antônio Carlos Valadares. ............... 37

Reflexões sobre o resultado do referendo 
sobre a venda de armas de fogo e munição, ocor-
rido no dia 23 de outubro de 2005. Senadora Íris 
de Araújo. ............................................................... 37

Comentários a respeito da vitória do “não” no 
referendo sobre a venda de armas de fogo e mu-
nição. Aparte à Senadora Íris de Araújo. Senador 
Leonel Pavan. ........................................................ 38

Considerações sobre o resultado do referen-
do da venda de armas de fogo e munição. Senador 
Antonio Carlos Magalhães. .................................... 61

Considerações sobre o resultado do referen-
do da venda de armas de fogo e munição. Aparte 
ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador 
Eduardo Suplicy. .................................................... 62

Considerações sobre o resultado do referen-
do da venda de armas de fogo e munição. Aparte 
ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador 
César Borges. ........................................................ 62

Considerações sobre o resultado do referen-
do da venda de armas de fogo e munição. Aparte 
ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador 
Juvêncio da Fonseca. ............................................ 62

SOLIDARIEDADE

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 

Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Mão Santa. .................................. 50

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Antônio Carlos Valadares. ........... 50

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Roberto Saturnino. ...................... 51

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Arthur Virgílio. .............................. 52

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Cristovam Buarque. ..................... 52

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Sibá Machado. ............................ 53

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Paulo Paim. ................................. 53

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Geraldo Mesquita Júnior. ............ 54

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador José Jorge. .................................. 55

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador César Borges. ............................. 55

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Sérgio Cabral. ............................. 55



X

Pág. Pág.

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Eduardo Suplicy. .......................... 55

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senadora Patrícia Saboya Gomes. ............ 56

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Pedro Simon. ............................... 57

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senadora Serys Slhessarenko. ................. 58

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senador Wellington Salgado. ..................... 58

Solidariedade com o Senador João Capiberibe 
pela decisão do TSE que resolveu pela cassação 
do mandato de S.Exa. e de sua esposa, Deputada 
Janete Capiberibe. Aparte ao Senador João Capi-
beribe. Senadora Lúcia Vânia. ............................... 59

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador José Agripino. .......................... 110

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Sérgio Guerra. .......................... 111

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senadora Ideli Salvatti. ........................... 112

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Tasso Jereissati. ....................... 113

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-

nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Alvaro Dias. .............................. 114

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Romero Jucá. ........................... 115

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Eduardo Suplicy. ...................... 116

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Juvêncio da Fonseca. .............. 117

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senadora Patrícia Saboya Gomes. ......... 117

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Edison Lobão. .......................... 118

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Flexa Ribeiro. ........................... 118

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Marco Maciel. ........................... 119

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senadora Lúcia Vânia. ............................ 119

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador César Borges. .......................... 120

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Teotonio Vilela Filho. ................ 121



XI

Pág. Pág.

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Leonel Pavan. .......................... 121

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador João Batista Motta. .................. 122

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Ney Suassuna. ......................... 122

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Luiz Otávio. .............................. 123

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Aloizio Mercadante. .................. 123

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senadora Ana Júlia Carepa. ................... 123

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Mão Santa. ............................... 124

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador Magno Malta. ........................... 124

Solidariedade com o Senador Eduardo Aze-
redo que foi acusado de cometer irregularidades 
em sua campanha à reeleição ao Governo de Mi-
nas Gerais, em 1988. Aparte ao Senador Eduardo 
Azeredo. Senador João Ribeiro. ............................ 125

Solidariedade com o Senador Eduardo Azere-
do que foi acusado de cometer irregularidades em 
sua campanha à reeleição ao Governo de Minas 
Gerais, em 1988. Senador Arthur Virgílio. ............. 126





36092 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

Ata da 188ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 25 de outubro de 2005

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana,  
Efraim Morais, Papaléo Paes, Alvaro Dias e Amir Lando

ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES 
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes PSDB – AP) 
– A lista de presença acusa o comparecimento de 78 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Sobre a mesa, mensagens que serão lidas 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Iris 
de Araújo.

São lidas as seguintes:

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 242, de 2005 (nº 721/2005, na origem), de 19 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de 
Lei da Câmara nº 72, de 2005 (nº 4.727/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa da Presidência 
da República, que altera a Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
para conferir nova disciplina ao cabimento dos 
agravos retido e de instrumento, e dá outras pro-
vidências, sancionado e transformado na Lei nº 
11.187, de 19 de outubro de 2005;e

– Nº 243, de 2005 (nº 722/2005, na origem), de 19 do 
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara nº 109, de 2003 – Complementar (nº 
52/99-Complementar, na Casa de origem), que 
acrescenta inciso ao art. 3º da Lei Complemen-
tar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que “cria o 
Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN e dá 
outras providências”, para incluir a manutenção 
das casas de abrigo, sancionado e transformado 
na Lei Complementar nº 119, de 19 de outubro 
de 2005.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– As mensagens que acabam de ser lidas vão à pu-
blicação.

Sobre a mesa, mensagem que será lida pela 
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Iris de 
Araújo.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 244, DE 2005 
(Nº 720/2005, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da 

Constituição e com o disposto no art. 42, § 1º da Lei 
nº 7.501, de 27 de junho de 1986, no art. 18, § 1º do 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado 
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, e 
nos arts. 39 e 59 do Anexo I ao Decreto nº 5.032, de 

5 de abril de 2004, submeto á apreciação de Vossas 
Excelências a escolha que desejo fazer do Senhor 
Edgard Telles Ribeiro, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Mi-
nistério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia, 
e, cumulativamente, os cargos de Embaixador do Bra-
sil na República Socialista da União de Myanmar, na 
República Democrática Popular do Laos e no Reino 
do Camboja, desde que obtido os agréments dos go-
vernos desses países.

Os méritos do Senhor Edgard Telles Ribeiro que 
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função constam da anexa informação do Mi-
nistério das Relações Exteriores.

Brasília, 19 de outubro de 2005 – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 373/DP/AFEPA/G – MRE – APES

Brasília, em 18 de outubro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

De conformidade com o artigo 52, inciso IV, da 
Constituição Federal, o artigo 42, § 1º da Lei nº 7.501, 
de 27 de junho de 1986, o artigo 18 § 1º do Regula-
mento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo 
Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986 e os 
artigos 39 e 59 do Anexo I ao Decreto nº 5.032, de 
05 de abril de 2004, submeto à apreciação de Vossa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado 
Federal relativa à indicação do Senhor Edgard Telles 
Ribeiro, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embai-
xador do Brasil junto ao Reino da Tailândia.

2. Caso mereça a aprovação do Senado Federal, 
o Senhor Edgard Telles Ribeiro poderá ser nomeado, 
também, para exercer os cargos de Embaixador do 
Brasil, cumulativamente, na República Socialista da 
União de Myanmar, na República Democrática Popular 
do Laos e no Reino do Camboja, desde que obtidos 
os agréments dos governos desses países.

3. Encaminho, igualmente em anexo, informações 
sobre os países e curriculum vitae do Senhor Edgard 
Telles Ribeiro que, juntamente com a Mensagem ora 
submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão 
apresentados ao Senado Federal para exame por parte 
de seus ilustres membros.

Respeitosamente, – Samuel Pinheiro Guima-
rães Neto.
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Aviso nº 1.131 – C. Civil

Em 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade,

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração dessa Casa o nome do Senhor 
Edgard Telles Ribeiro, Ministro de Primeira Classe da 
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Mi-
nistério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Tailândia, 
e, cumulativamente, os cargos de Embaixador do Bra-
sil na República Socialista da União de Myanmar, na 
República Democrática Popular do Laos e no Reino 
do Camboja, desde que obtido os agréments dos go-
vernos desses países.

Atenciosamente. – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidências da Re-
pública. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes PSDB – AP) 
– A mensagem que acaba de ser lida vai à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, aviso que será lido pela Sra. 1ª 
Secretária em exercício, Senadora Íris de Araújo.

É lido o seguinte:

AVISO DO  
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

– Nº 184/2005, de 11 do corrente, encaminhando 
informações complementares em resposta ao 
Requerimento nº 603, de 2005, da Comissão 
de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes PSDB – AP) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos Requerente, e encaminhadas ao processado do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.493, de 2004, que 
retornará à Comissão de Educação.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, avisos que serão lidos pela Srª 1ª 

Secretária em exercício, Senadora Iris de Araújo.

São lidos os seguintes:

AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 67/2005, de 11 do corrente, do Ministro do Tu-
rismo, encaminhando informações em resposta 

ao Requerimento nº 698, de 2005, do Senador 
José Jorge;

– Nº 424/2005, de 13 do corrente, do Ministro da Fa-
zenda, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento nº 832, de 2005, do Senador 
Romeu Tuma; e 

– Nº 426/2005, de 22 de setembro último, do Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, en-
caminhando informações em resposta ao Re-
querimento nº 686, de 2005, do Senador José 
Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes PSDB – AP) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pela Srª 1ª 

Secretária em exercício, Senadora Iris de Araújo.

São lidos os seguintes:

OFÍCIOS 
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 899/2005, de 14 do corrente, do Ministro da Ci-
ência e Tecnologia, encaminhando informações 
em resposta ao Requerimento nº 898, de 2005, 
do Senador José Agripino;

– Nº 1.712/2005, de 4 do corrente, da Secretária Espe-
cial de Políticas para as Mulheres, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento nº 
396, de 2005, do Senador Arthur Virgílio; e

– Nº 9.360/2005, de 14 do corrente, do Ministro da 
Defesa, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento nº 428, de 2005, do Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes PSDB – AP) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

O Requerimento nº 396, de 2005, ficará na Se-
cretaria-Geral da Mesa à disposição do Requerente. 

Os demais requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que será lido pela Srª 1ª 

Secretária em exercício, Senadora Iris de Araújo.

É lido o seguinte:

Of. nº 525/05/PS-GSE

Brasília, 19 de outubro de 2005

Assunto: Comunica sanção de projeto de lei

Senhor Secretário, 
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que foi aprovado o Projeto de Lei nº 4.838, de 
2005 (nº 149/03 no Senado Federal), o qual “altera os 
arts. 53 e 67 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, 
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que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB.”

2. Comunico, outrossim, que o citado projeto foi 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, tendo se convertido na Lei nº 11.179, 
de 22 de setembro de 2005.

3. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da 
mensagem e do texto da lei em que se converteu a 
proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O ofício que acaba de ser lido será anexado ao pro-
cessado do Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2003, 
e vai ao Arquivo.

Sobre a mesa, avisos do Tribunal de Contas da 
União que serão lidos pela Sra. 1ª Secretária em exer-
cício, Senadora Íris de Araújo.

São lidos os seguintes:
– Aviso nº 45, de 2005-CN (nº 1.884-SGS-TCU/2005, 

na origem), que encaminha à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
cópia do Acórdão nº 1.624, de 2005-TCU (Ple-
nário), bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que o fundamentam, referente à auditoria 
nas obras de Implantação de Centro de Pesquisa 
em Aqüicultura no Estado da Bahia – Programa 
de Trabalho nº 20.602.0372.1862.0011 (TC nº 
009.097/2004-2)

– Aviso nº 46, de 2005-CN (nº 1.886-SGS-TCU/2005, 
na origem), que encaminha à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, cópia do Acórdão nº 1.620, de 2005-TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório 
e Voto que o fundamentam, referente à audito-
ria nas obras e serviços relativos à construção 
de contornos rodoviários na BR-381, no Mu-
nicípio de Coronel Fabriciano/MG – Programa 
de Trabalho nº 26782023011VJ0101 (TC nº 
006.395/2005-9).

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Os avisos que acabam de ser lidos retornam 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pela 
Sra. 1ª Secretária em exercício, Senadora Íris de 
Araújo.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 364, DE 2005

Altera os art. 2º da Lei nº 9.709, de 18 
de novembro de 1998, que regulamenta a 
execução do disposto nos incisos I, II e III 
do art. 14 da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclua-se no art. 2º da Lei nº 9.709, de 18 

de novembro de 1998, o parágrafo 3º com a seguinte 
redação:

“Art. 2º ...................... ............................
§ 1º .......................... .............................
§ 2º .......................... .............................
§ 3º O plebiscito e o referendo, respei-

tando-se as especificidades dos parágrafos 
1º e 2º somente poderão ser executados em 
datas coincidentes com os pleitos eleitorais 
regulares para os cargos eletivos imediata-
mente previstos.

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

Justificação

Ao apresentar esta propositura, primeiramen-
te, utilizo-me do momento de reflexão em face do 
referendo ora ocorrido, em 23 de outubro de 2005, 
onde, em que se pese a relevância do tema a ser 
referendado, pode-se observar a inoportunidade de 
sua execução bem como o excessivo gasto empre-
endido para tal.

O referendo e o plebiscito são, sem dúvida, ins-
trumentos poderosos a serem utilizados pelo cidadão 
no pleno exercício da cidadania. Com este entendimen-
to não buscamos coibi-lo, mas, tão somente, darmos 
melhor campo para sua execução.

A estrutura econômica e orçamentária do País há 
muito mingua por maiores recursos que possam, entre 
outras áreas, serem empregados no social a na infra-
estrutura, quando vislumbramos uma gastos na ordem 
de, aproximadamente, R$600.000.000,00 (seiscentos 
milhões), para a realização de uma referendo, enten-
demos que mais adequadamente poderia ser gasto 
este montante sem que seja prejudicado o direito do 
cidadão em exercitar o referendo ou o plebiscito.
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Basta que não sejamos açodados e sendo mais 
bem organizados agendemos, no fiel cumprimento da 
previsão legal, em datas coincidentes com o sufrágio 
geral, seja para Presidente da República, Governa-
dores, Senadores e Deputados, seja para Prefeitos e 
Vereadores.

Entendemos que, unindo os dois pleitos, também 
colaboraria com o eleitor quanto à obrigatoriedade do 
voto e quanto a melhor escolha: seja com a linha de 
defesa de prerrogativas e idéias do candidato, seja da 
matéria a ser submetida ao referendo ou ao plebiscito 
ou, ainda, ao posicionamento do candidato quanto a 
esta matéria.

Tal propositura não gera custo com sua imple-
mentação, além de gerar bem estar social e eco-
nômico e, sobretudo, potencializar o exercício da 
cidadania com menor esforço e mais efetividade. 
Abrindo ainda possibilidade de que o País disponha 
de verbas nos cofres que possam ser empregadas 
no social ou na infra-estrutura, áreas tão carentes 
de investimentos.

Pelos motivos supra expostos é que fundamento 
minha pretensão de ver tal projeto aprovado, pelo qual 
conto com o apoio de todos os meus pares.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Se-
nador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Regulamenta a execução do disposto 
nos incisos I, II e III do art. 14 da Constitui-
ção Federal.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A soberania popular é exercida por sufrá-

gio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, nos termos desta Lei e das normas 
constitucionais pertinentes, mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas for-

mulares ao povo para que delibere sobre matéria de 
acentuada relevância, de natureza constitucional, le-
gislativa ou administrativa.

§ 1º O plebiscito é convocado com anterioridade 
a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, 

pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido 
submetido.

§ 2º O referendo é convocado com posterioridade 
a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo 
a respectiva ratificação ou rejeição.
............................. .......................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, – decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 365, DE 2005

Altera a Lei nº 6.717, de 12 de novem-
bro de 1979, que dispõe sobre concurso 
de prognósticos da Loteria Federal, para 
determinar a identificação do apostador 
no comprovante de aposta pelo número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), do Ministério da Fazenda.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 6.717, de 12 de novembro 

de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º O concurso de prognósticos de 
que trata esta Lei será regulado em ato do 
Ministro de Estado da Fazenda, que disporá 
obrigatoriamente sobre a realização do concur-
so, a fixação dos prêmios, o valor unitário das 
apostas, bem como sobre o limite das despe-
sas com o custeio, a manutenção do serviço 
e a indicação, no comprovante de aposta, do 
número de inscrição do apostador no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF).(NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor após decorridos 
trezentos e sessenta e cinco dias da data de sua pu-
blicação.

Justificação

Em 13 de abril de 2002, Walter Fanganiello Maie-
rovitch, Juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São 
Paulo, publicou no Correio Braziliense artigo intitula-
do “O Brasil e os dez anos de mãos limpas”, em cujo 
pórtico, lê-se: “A frase abalou a Itália: Tutti rubiamo 
cosi (todos roubamos assim). Ocasionou a Operação 
Mãos Limpas. Saiu da boca de Mario Chiesa, membro 
do Partido Socialista. Chiesa presidiu durante seis anos 
o Pio Albergo Trivulzio de Milão, complexo público com-
posto por um hospital e um asilo para anciãos. Tinha 
sido preso em flagrante ao receber indevida vantagem 
financeira exigida como condição para uma empresa 
vencer concorrência relativa a serviços de limpeza do 
Pio Albergo.”
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No livro intitulado Os custos da corrupção, 
publicado pela Fundação Konrad Adenauer, Bruno 
Wilhelm Speck assim se manifestou sobre o tema: 
“Na última década, o debate sobre a corrupção au-
mentou e ganhou densidade. Em meio a uma série 
de escândalos, jornalistas, acadêmicos e atores 
políticos buscam identificar as causas institucionais 
do fenômeno e as suas raízes históricas e culturais, 
alertam para custos e conseqüências sociais e su-
gerem reformas que poderiam diminuir a incidência 
da corrupção. As tentativas de compreender o fato 
vão da interpretação superficial dos escândalos mais 
recentes até a avaliação detalhada das falhas indi-
viduais e estruturais que propiciaram determinados 
esquemas.”

Em perspectiva semelhante, encontramos no livro 
Prevenção e combate à lavagem de dinheiro, à pág. 
183, no capítulo intitulado Uso de Ativos Anônimos, a 
seguinte passagem:

A última tipologia de lavagem de dinheiro 
é, sob certos aspectos, a mais simples. Os cri-
minosos sabem que quanto mais encoberto for 
o caminho percorrido pelo dinheiro, mais difícil 
será para uma investigação financeira detec-
tar e provar conclusivamente a ligação entre 
o criminoso e o ativo. Alguns ativos assumem 
formas absolutamente anônimas, de modo que 
é praticamente impossível determinar sua pro-
priedade, titularidade ou fonte, a menos que as 
autoridades de repressão ao crime apanhem 
o criminoso interagindo com o ativo.

Ao tratar do assunto, Rodolfo Tigre Maia, em seu 
livro Lavagem de Dinheiro (Malheiros, 1999, pág. 23), 
faz o seguinte comentário:

Hoje a questão assumiu um grau de com-
plexidade que tornou obsoleta e acanhada 
uma proteção desta natureza. Com efeito, as 
profundas mudanças ocorridas nas técnicas 
de aproveitamento dos produtos do crime (“la-
vagem” de dinheiro), para além de assegura-
rem a própria reprodução e tornarem possível 
à ampliação e a perpetuação das atividades 
criminais, resultaram na presença massiva de 
capitais ilícitos no sistema financeiro e na eco-
nomia nacionais, produzindo um elevadíssimo 
ônus adicional para toda a comunidade, visível 
em seqüelas deletérias, tais como:

a) a erosão da legitimidade dos meca-
nismos tradicionais de representação demo-

crática e da credibilidade dos representantes 
populares;

b) a desmoralização da administração 
pública, com a corrupção de seus servidores, 
reforçando no imaginário social a liderança 
dos fora-da-lei e o descrédito do aparelho de 
Estado;

c) a impunidade dos criminosos podero-
sos, desagregadora de valores e geradora de 
descrença no sistema judicial;

d) a sonegação fiscal, retirando vultosos 
recursos tributários necessários à implemen-
tação de políticas públicas e, desta maneira, 
de forma indireta, contribuindo no incremento 
das desigualdades sociais;

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

Notícias, trabalhos, teses ou artigos dessa natu-
reza não são incomuns na imprensa. Para não irmos 
muito longe, basta relembrarmos os resultados da CPI 
do Orçamento, onde, sem o menor pudor, certa figu-
ra, de triste memória, disse ter ganho uma centena de 
vezes na loteria federal.

O noticiário também é farto quanto ao chamado 
“branqueamento” de dinheiro por parte do tráfico de 
entorpecentes, do tráfico de armas, do contrabando, 
do descaminho, do seqüestro, do terrorismo e de ou-
tras formas de práticas ilícitas.

Por tudo isso, algumas medidas vêm sendo ado-
tadas com vistas ao combate de tais práticas, como, 
por exemplo, a exigência da identificação do sacador 
de cheques, a notificação de movimentações suspei-
tas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(COAF) por parte dos bancos, o cruzamento de dados 
da CPMF, a edição da Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe 
sobre os crimes de “lavagem” de dinheiro etc.

Este projeto, portanto, é mais um contributo nes-
sa cruzada de combate à criminalidade.

Dir-se-á que a exigência de identificação dos 
apostadores dificultará a operacionalização das apos-
tas e que aumentará os custos do sistema.

Não acreditamos nisso, porquanto o custo social 
da criminalidade é incomensurável. Além disso, o avan-
ço da tecnologia poderá tornar factível esta proposta, 
que se deseja ver transformada em norma jurídica.

Por isso, contamos com o beneplácito dos nobres 
Pares para a aprovação desta iniciativa, que é mais 
uma, dentre outras, visando à moralização dos costu-
mes em nosso País.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Se-
nador Gerson Camata.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.717, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979

Autoriza modalidade de concurso de 
prognósticos da Loteria Federal regida pelo 
Decreto-lei nº 204, de 27 de fevereiro de 
1967, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu  sanciono a seguin-
te lei:
............................... .....................................................

Art. 3º O concurso de prognósticos de que trata 
esta Lei será regulado em ato do Ministro de Estado 
da Fazenda, que disporá obrigatoriamente sobre a  
realização do concurso, a fixação dos prêmios, o va-
lor unitário das apostas, bem como sobre o limite das 
despesas com o custeio e a manutenção do serviço.

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998

Dispõe sobre os crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e valores; a 
prevenção da utilização do sistema financei-
ro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o 
Conselho de Controle de Atividades Finan-
ceiras – COAF, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
............................. .......................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Assuntos Econômicos, ca-
bendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 366, DE 2005

Acrescenta parágrafo ao art. 83 da 
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 
Execução Penal), para proibir que as celas 
dos estabelecimentos penais possuam to-
mada elétrica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 83 da Lei nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984, passa a vigorar acrescido do seguinte pa-
rágrafo:

Art. 83. ...................................................
...... ................................................................ .

§ 3º As celas dos estabelecimentos pe-
nais não podem possuir, ao alcance do conde-
nado, do submetido à medida de segurança e 

do preso provisório, tomada elétrica ou qual-
quer instalação que permita ligação improvi-
sada na corrente elétrica. (NR)

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

Justificação

A explosão do aparelho celular, nos últimos anos, 
trouxe mudanças, não só para a sociedade organizada, 
mas também para a ordem dos presídios.

É sabido que várias rebeliões de presos são, mui-
tas vezes, iniciadas, devido à entrada ou tentativa de 
entrada de aparelho celular em presídios. Como exem-
plo, pode-se citar a rebelião de cerca de novecentos 
presos, ocorrida na Penitenciária do Róger, em João 
Pessoa, em setembro deste ano, quando uma das vi-
sitas tentou entrar na penitenciária com um aparelho 
para o namorado (Estadão, 5 de setembro de 2005).

Demais disso, muitas rebeliões são simultâneas 
em todo o Estado, graças à utilização desses aparelhos. 
Outro aspecto a ser observado é que esses aparelhos 
celulares são usados mesmo após revista policial no 
estabelecimento penal.

Há notícias, também, de que celular tenha entrado 
no Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente 
Bernardes, em São Paulo-SP, o presídio considerado 
mais seguro do país. Este centro é um dos seis presí-
dios que dispõem de bloqueador de telefone celular, 
mas, no entanto, não bloqueia celulares com sinais de 
satélite. Na penitenciária Mirandópolis 1-SP, também 
com bloqueador, o Ministério Público Estadual inter-
ceptou conversas de traficantes, negociando drogas 
(rbma:///story=RBBAPITXT:ESTADO0020040923E09
M0003W,GPW-story.xsl,text/xml).

Até o cadastramento de usuários de telefones ce-
lulares pré-pagos não tem funcionado. Os bandidos têm 
utilizado telefones celulares comprados com dados de 
documentos roubados, a exemplo do que já aconteceu 
com os integrantes da facção criminosa Primeiro Comando 
da Capital, em SP (rbna:///story=RBBAPITXT:ESTADO0
020050317e13h0002t,GPW--story.xsl,text/xml).

Diante de tanta dificuldade para se controlar o uso 
de aparelhos celulares dentro dos estabelecimentos 
penais, contamos com o apoio dos ilustres pares, para 
aprovação deste projeto, que, certamente, transformado 
em lei, trará maior domínio sobre o uso desses apare-
lhos nos estabelecimentos penais e maior segurança 
à sociedade organizada.

Sala das Seções, 25 de outubro de 2005. – Ger-
son Camata.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984

Institui a Lei de Execução Penal.
O Presidente da República, faço saber que o Con-

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua 

natureza, deverá contar em suas dependências com 
áreas e serviços destinados a dar assistência, educa-
ção, trabalho, recreação e prática esportiva.

§ 1º Haverá instalação destinada a estágio de 
estudantes universitários. (Renumerado pela Lei nº 
9.046, de 18-5-95)

§ 2º Os estabelecimentos penais destinados a 
mulheres serão dotados de berçário, onde as conde-
nadas possam amamentar seus filhos. (Incluído pela 
Lei nº 9.046, de 18-5-95)
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania-Decisão Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constitui-
ção que será lida pela Srª 1ª Secretária em exercício, 
Senadora Iris de Araújo.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 61, DE 2005

Altera o § 3º do art. 100 da Constituição 
Federal para determinar que os pagamen-
tos de obrigações devidas aos idosos em 
espécie e excluídos da obrigatoriedade de 
expedição de precatórios.

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

Art. 1º O § 3º do artigo 100 da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 100. ...............................................
§ 3º O disposto no caput deste artigo, 

relativamente à expedição de precatórios, não 
se aplica aos pagamentos das obrigações de-
vidas aos idosos, que deverão ser feitos em 
espécie, nem àquelas definidas em lei como de 
pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadu-
al, Distrital ou Municipal deva fazer em virtude 
de sentença transitada em julgado.” (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

O objetivo da nossa proposta visa tratar o conjunto 
de ações destinado ao idoso da mesma forma como 
o foi aprovado no Estatuto do Idoso, projeto de minha 
autoria que hoje é a Lei de nº 10.741/2003.

Como é de conhecimento geral a previsão do ar-
tigo 230 de nossa Carta Magna cumula de obrigações 
para como o idoso tanto a família como a sociedade 
e sobretudo o Estado. E neste diapasão que criamos 
possibilidades de que o Estado trate com diferencial 
justo e moral sua relação como o idoso, notadamen-
te quando do pagamento dos créditos a que faz jus 
oriundos de decisões judiciais.

Não poucas vezes vemos que o idoso, que depois 
de longos anos litigando com o Estado, já sem tempo 
para executar seus ganhos de causa ainda continua 
a esperar por vários anos para que seus precatórios 
entrem na relação orçamentária e possam ver seus 
direitos, efetivamente, reconhecidos e resgatados.

O próprio Governo, com respaldo na Lei nº 
8.842/1994 (Lei que institui a política nacional do ido-
so) tem buscado instituir ações afirmativas para com 
o idoso, levando-se em conta, inclusive, sua saúde e 
expectativa de vida.

Com vista a estes pontos, de relevância incon-
testável, e também por saber que é consenso de todas 
as pessoas e todos os poderes instituídos quanto ao 
tratamento diferenciado a ser dispensado ao idoso, 
que venho a propor a presente medida.

A injustiça praticada até então contra o idoso não 
pode prosperar visto que, normalmente, os seus ganhos 
provenientes do judiciário em desfavor do Estado são 
de usufruto de seus descendentes e não dele próprio 
que é o grande necessitado e sobretudo o detentor 
primeiro do direito.

Ante todo o exposto, acreditamos poder contar 
com a compreensão dos nossos Pares para aprova-
ção desta proposta, cujo objetivo primordial é dar aos 
nossos idosos um tratamento a que fazem jus diante 
não só de suas expectativa de vida, mas sobretudo de 
coerentes ações adotadas por esta casa e toda socie-
dade em prol desta classe de cidadãos.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Se-
nador Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 100. À exceção dos créditos de natureza ali-

mentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Fe-
deral, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença 
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem crono-
lógica de apresentação dos precatórios e à conta dos 
créditos respectivos, proibida a designação de casos 
ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos cré-
ditos adicionais abertos para este fim.
....................................................................................

§ 3º O disposto no relativamente à expedição de 
precatórios, não se aplica aos pagamentos de obri-
gações definidas em lei como de pequeno valor que 
a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal 
deva fazer em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado.
................................................................................... .

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o 
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade 
e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão 
executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é 
garantida a gratuidade dos transportes coletivos ur-
banos.
....................................................................................

LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências.

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

LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

Dispõe sobre a política nacional do 
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso 
e dá outras providências.

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

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições constantes dos art. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, ofícios que será lido pela Srª 1ª 
Secretária em exercício, Senadora Iris de Araújo.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 317/2005 – GLDBAG

Brasília, 25 de outubro de 2005

Senhor Presidente
Nos termos regimentais, indico, o Senador 

Magno Malta, para integrar, como Titular, a Comis-
são Parlamentar de Inquérito destinada a investi-
gar e apurar a utilização das casas de bingo para a 
prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores, bem como a relação dessas casas 
e das empresas concessionárias de apostas com o 
crime organizado, em substituição ao Senador Ael-
ton Freitas.

Atenciosamente, – Senador Delcídio Amaral, 
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

Brasília, 25 de outubro de 2005

Sr. Presidente,
Comunico a V. Exª que designei o Senador Au-

gusto Botelho para integrar a Comissão Parlamentar 
de Inquérito criada pelo Requerimento nº 245, de 2004, 
“CPI dos Bingos”, na vaga deixada pelo Senador Ju-
vêncio da Fonseca.

Atenciosamente, – Senador Jefferson Peres, 
Líder do PDT em exercício

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Srª 
1ª Secretária em exercício, Senadora Iris de Araújo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.179, DE 2005

Requeiro, nos termos regimentais, que sobre 
o PLS nº 154, de 2002, seja ouvida a Comissão de 
Constituição Justiça e Cidadania, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Del-
cídio Amaral.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluí-
do em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do 
disposto no art. 255, inciso II, alínea “c”, item 4, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– O Senhor Presidente da República adotou em 20 de 
outubro de 2005, e publicou em 21 do mesmo mês e 
ano, a Medida Provisória nº 263, de 2005, que “Institui 
abono aos militares das Forças Armadas”.

De acordo com as indicações das Lideranças, 
e nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º 
e seus parágrafos, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES

Titulares Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

José Jorge (PFL) Eduardo Azeredo(PSDB)
Alvaro Dias (PSDB) Rodolpho Tourinho (PFL)
Tasso Jereissati (PSDB) Demóstenes Torres (PFL)
César Borges (PFL) vago

PMDB

Ney Suassuna Wellington Salgado de Oliveira
Luiz Otávio Valdir Raupp
Gerson Camata vago

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PL)

Delcídio Amaral (PT) vago
Sibá Machado (PT) vago
Antônio Carlos Valadares (PSB) vago

PDT

Jefferson Péres vago

PTB

Mozarildo Cavalcanti Sérgio Zambiasi

*P-SOL

Heloisa Helena Geraldo Mesquita Júnior

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PT

Henrique Fontana Iara Bernardi
Colombo João Grandão

PMDB

Wilson Santiago Benjamin Maranhão
Mendes Ribeiro Filho Asdrúbal Bentes

PFL

Rodrigo Maia Kátia Abreu
Roberto Brant Luiz Carlos Santos

PSDB

Alberto Goldman Eduardo Paes

PP

José Janene Mario Negromonte

PTB

José Múcio Monteiro Ricarte de Freitas

PL

Sandro Mabel Miguel de Souza

PPS

Dimas Ramalho Rogério Teófilo

PSB

Renato Casagrande Dr. Ribamar Alves

*P-SOL

Babá João Alfredo

*Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

– Publicação no DO: 21-10-2005 
– Designação da Comissão: 25-10-2005 (SF)
– Instalação da Comissão: 26-10-2005
– Emendas: até 27-10-2005 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 21-10-2005 a 3-11-2005(14º 
dia)
– Remessa do processo à CD: 3-11-2005 
– Prazo na CD: de 4-11-2005 a 17-11-2005 (15º ao 
28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 17-11-2005 
– Prazo no SF: de 18-11-2005 a 1º-12-2005 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 1º-12-2005
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 2-12-2005 a 4-12-2005 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
5-12-2005 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 18-2-2006 (60 dias)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Na sessão do último dia 4 foram lidos os Requeri-
mentos nºs 1.088 e 1.089, de 2005, dos Senadores 
João Capiberibe, Eduardo Suplicy e outros Senho-
res Senadores, solicitando que o tempo destinado 
aos oradores da Hora do Expediente da sessão do 
próximo dia 26 de outubro seja dedicado à memória 
de Vladimir Herzog, por ocasião dos 30 anos de seu 
falecimento.

Em questão de ordem levantada pelo Senador 
Eduardo Suplicy, tendo em vista que a homenagem 
está prevista para amanhã, defiro os requerimen-
tos.

Ficam abertas, desde já, as inscrições para a 
homenagem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Há oradores inscritos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, gostaria de me inscrever como Líder 
para falar antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª poderá fazer uso da palavra neste momento, 
como Líder, por cinco minutos, de acordo com o art. 
14, inciso II, alínea a, do Regimento Interno.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, ontem, esteve mobi-
lizado em torno de um referendo – no meu entender 
completamente inoportuno e precipitado – sobre um 
tema que inclusive também foi distorcido pela opinião 
pública.

O Congresso Nacional – Câmara e Senado – já 
havia aprovado o Estatuto do Desarmamento, que 
está em vigor. Trata-se de uma lei rígida no que tange 
à compra, ao porte e ao uso de armas. O Estatuto 
restringe sob todas as formas a comercialização e 
o porte de armas. Mas, de uma maneira surpreen-
dente, houve uma pressão do Governo Federal, de 
ONGs e de instituições as mais diversas para que 
esse referendo fosse feito. E foi aprovado quase em 
cima da hora pelo Congresso, para que pudesse ser 
realizado.

Sr. Presidente, vimos o quê? Que o Brasil, de 
norte a sul, de leste a oeste, todos os Estados bra-
sileiros votaram “não”. E o fizeram, no meu entender, 
por duas razões: primeiro, porque o Governo Federal, 
e por tabela também os Governos Estaduais, não ofe-
recem ao cidadão a confiança necessária com relação 
à segurança pública a ele proporcionada.

No Brasil inverteu-se a ordem. O cidadão de 
bem deve gradear sua casa e está, portanto, prisio-
neiro dentro de sua residência para ter o mínimo de 
segurança. Precisa usar alarmes e câmaras – aquele 
que pode pagar.

O certo é que a segurança pública no País 
faliu. A ponto de que a Cidade Maravilhosa, que é 
o Rio de Janeiro – quem é o brasileiro que não se 
orgulha de ter uma cidade tão bonita quanto o Rio 
de Janeiro? –, ter sido, como ouvi há poucos dias 
de um Senador lá do Rio de Janeiro, estuprada pela 
violência. Realmente, é uma cidade em que hoje to-
dos têm medo de viver. E não é diferente de outras 
metrópoles, não, como São Paulo e cidades de ou-
tras regiões também. 

Mas o registro que eu quero fazer, Sr. Presi-
dente, é que o Estado onde o “não” teve a mais ex-
pressiva votação foi o Rio Grande do Sul, e podem 
até dizer os que defendam o Sim que isso ocorreu 

porque naquele Estado existem fábricas de armas. 
Ora, esse já seria um argumento altamente positi-
vo, porque é uma indústria que gera empregos, que 
gera divisas para o País, portanto, esse já seria um 
motivo. Mas entendo que importantíssimo também 
é que no Rio Grande do Sul o índice de homicídios 
por arma de fogo não é o mais elevado do País, pelo 
contrário. E o segundo colocado, quer dizer, onde o 
“não” teve a segunda maior votação, foi meu Estado. 
No Rio Grande do Sul, 86,83% da população votou 
“não”, e em meu Estado, Roraima, 85% da popula-
ção votou “não”.

Sei que, além do descrédito do brasileiro quanto 
à segurança pública, existe ainda uma desaprovação 
do atual Governo, que não inspira confiança na popula-
ção no que tange à vida do cidadão no aspecto amplo, 
não só da segurança, mas na questão social como um 
todo. E quero até fazer depois um outro pronunciamen-
to aqui, Sr. Presidente, para comparar o que se gastou 
com esse referendo – parece-me que vai beirar R$300 
milhões – e o que se investiu em segurança pública 
neste ano – nem vou falar do ano passado –, para fa-
zer uma média dos anos de Governo Lula.

Parece que o Presidente está em um outro país. 
Parece que o Sr. Ministro da Justiça está em outro 
país, porque eu diria que a forma como ele tratou essa 
questão, inclusive em debates, foi no mínimo menos-
prezando a inteligência do brasileiro, qualquer que seja 
o brasileiro, do analfabeto ao erudito com doutorado 
nas academias. Ele chegou a dizer em uma frase, num 
debate ao qual assisti pela televisão, que o objetivo de 
proibir a fabricação de arma de fogo e munição não 
era tirar a arma do bandido, não, mas sim tirar a arma 
daquelas pessoas que cometiam delitos passionais ou 
movidos por pequenas causas. Como se interessasse 
se a morte por bala foi por uma pequena ou por uma 
grande causa.

Mas o importante é que penso que o Brasil deu 
uma lição. De norte a sul, de leste a oeste, não houve 
um Estado sequer onde o “sim” tenha ganho. Então, 
espero que os cientistas políticos e os “ongueiros”, que 
pensam ter o domínio da verdade, reflitam muito bem 
sobre esse resultado.

No meu Estado, além da revolta com a inseguran-
ça, existe a revolta contra o Presidente Lula, que tem 
sido muito malvado com o meu Estado. Então, junto 
com a mensagem a favor da continuação da fabricação 
de armas e munições, houve também o protesto do 
povo de Roraima contra a conduta do Governo Federal 
em relação ao meu Estado, pois só tem tomado atitu-
des que o estão engessando e que não favorecem em 
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nada o seu desenvolvimento. Pelo visto, todo o povo 
brasileiro pensa assim. Muito obrigado.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre-
sidente, gostaria de me inscrever para falar no período 
das comunicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª já está inscrito.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Muito 
obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, gostaria de me inscrever como Líder para 
falar após a Senadora Ideli Salvatti.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Nobre Senador, V. Exª fará uso da palavra após a 
Senadora Ideli Salvatti, a quem concedo a palavra, 
como oradora inscrita, por 10 minutos, prorrogáveis 
por 2 minutos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora, no dia 
15 de outubro último, ocorreu na Bahia mais um en-
contro do setor da construção civil.

A indústria e o comércio da construção civil reu-
niram-se no 14º Ecomac. Nesse Encontro, pela se-
gunda vez, um dos principais temas foram medidas 
que vêm sendo apresentadas ao Governo Federal no 
sentido de podermos ter uma ampliação, uma agiliza-
ção, uma alavancagem no setor de construção civil no 
nosso País. Todos sabemos que a construção civil é 
um dos setores que mais emprega, que tem um dos 
índices de maior capilaridade dos setores produtivos, 
porque está presente em todo e qualquer canto deste 
País. Portanto, todas as medidas adotadas no sentido 
de implementar, de ampliar o setor da construção civil 
têm resultados extremamente positivos, tanto na em-
pregabilidade quanto no desenvolvimento econômico 
de qualquer país.

Trago este assunto, como já o trouxe outras vezes, 
porque o setor de construção civil de Santa Catarina foi 
quem nos alertou para esse problema. Tanto eu quanto 

o Deputado Carlito Merss temos dado uma atenção 
especial a esse assunto, inclusive buscando agilizar 
a discussão e a intermediação junto aos Ministérios 
e ao Governo Federal da pauta que esses encontros 
nacionais relacionados ao material da construção civil 
vêm realizando, tanto no ano passado, como agora, 
novamente, em outubro.

Inclusive, tivemos oportunidade de, no mês de 
maio, participarmos de uma reunião importantíssima 
com o Ministro Furlan, em que houve referência exa-
tamente a algumas dessas propostas. Entre elas, dou 
destaque para a constituição de uma cesta básica do 
material de construção, que contém alguns itens de 
utilização mais popular, aqueles que entram em todo e 
qualquer procedimento que as famílias adotam quando 
assumem por conta própria a reforma, a ampliação e a 
construção da sua casa. Esse kit básico da construção 
civil, com redução da alíquota e com ampliação dos 
prazos de recolhimento dos impostos, e a perspectiva 
de ampliação das condições de crédito já foram discu-
tidos em maio, quando de uma reunião muito impor-
tante que tivemos oportunidade de participar com os 
representantes da Abramat, Associação Brasileira da 
Indústria de Materiais de Construção, e da Anamaco, 
Associação Nacional dos Comerciantes de Material 
de Construção.

Dessa reunião de maio, as coisas foram evoluindo, 
os debates estão em andamento, e o atual Encontro, 
o XIV Ecomac, na Bahia, reafirma toda essa pauta. 
Vamos ter a oportunidade de amanhã, ao meio-dia, 
sermos novamente recebidos pelo Ministro Furlan, 
que já sinaliza, conforme está nos jornais, desde a 
semana passada, com uma possibilidade muito con-
creta de podermos ter efetivamente, agora, na edição 
da próxima medida provisória que tratará da desone-
ração tributária, uma segunda “MP do Bem”, que está 
em gestação, está sendo conversada, debatida. Há 
grande probabilidade de a cesta básica do material 
de construção ser incluída nessa medida provisória. 
Esperamos, então, que, amanhã, nessa reunião com 
o Ministro Furlan, possamos receber a notícia positi-
va de que, efetivamente, o sucesso desse processo 
negocial que iniciamos no primeiro semestre possa 
ser concluído.

É importante que, na Carta da Bahia que será 
entregue amanhã ao Ministro Furlan, resultado exa-
tamente do 14º Ecomac, os empresários, tanto do 
setor do comércio como da indústria de material de 
construção, manifestam, de forma muito contunden-
te, uma realidade, porque a construção habitacional 
brasileira é fundamentalmente baseada na construção 
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autogerida, ou seja, ela é fundamentalmente ligada 
à construção que a própria família faz por meio do 
mutirão, do trabalho no fim de semana, o que repre-
senta aproximadamente 70% do total construído em 
nosso País. Infelizmente, isso não é enquadrado nos 
programas de financiamento estruturado do Governo. 
Há muito pouco financiamento para esse tipo de em-
preendimento realizado principalmente pelas famílias 
de mais baixa renda.

Sr. Presidente, nós já evoluímos bastante. Por 
meio de várias iniciativas do Governo Lula, foi ampliado 
o crédito. Existe um sistema por meio do qual a Caixa 
Econômica proporciona às pessoas financiamento na 
loja de material de construção. Isso causou uma gran-
de alavancagem no comércio. Apesar de todas essas 
medidas, apenas 30%, no máximo, dessa construção 
habitacional autogerida têm acesso a crédito.

Por isso, com a Carta da Bahia, as duas en-
tidades que estarão amanhã na audiência, de que 
também participaremos juntamente com o Ministro 
Furlan, reafirmam as duas reivindicações a serem 
apresentadas, que são de grande significado e efei-
to. A primeira delas é a reafirmação do kit básico da 
construção civil, que é a desoneração tributária da 
cesta básica de materiais de construção, possibili-
tando a compra de materiais e permitindo que as 
populações menos favorecidas construam suas mo-
radias. A adoção de créditos tributários, em conjunto 
com Estados e Municípios, além de reduzir o custo 
dos materiais, deve se aliar, via agências estaduais 
e municipais, à assistência técnica, alocando as 
tarefas e responsabilidades e evitando o enfavela-
mento das cidades.

Todas essas medidas, obviamente, têm que vir 
de acordo com a lógica do plano diretor da cidade, de 
preservação das áreas de risco, das áreas sujeitas a 
enchentes, desmoronamento. Deve haver um contro-
le sobre isso tudo, mas, ao mesmo tempo, devem ser 
dadas condições para que as famílias de baixa ren-
da possam exercitar aquilo que é, indiscutivelmente, 
o maior e o mais significativo avanço da aquisição e 
construção da própria moradia.

A segunda reivindicação, que vem com a questão 
de reconhecer a especificidade desse setor produtivo, 
é o aumento dos prazos e dos valores de financiamen-
to para a compra de materiais de construção, pois os 
financiamentos atuais impedem o acesso pelos prazos 
curtos, que majoram as prestações. Há que se reco-
nhecer que grande parte da população brasileira já 
contribui e se sacrifica, fornecendo a própria mão de 

obra para construir sua moradia. Portanto, justifica-se 
a ajuda na compra dos materiais.

Essas são as duas reivindicações básicas, que 
terão grande efeito social e econômico se puderem 
ser gradativamente incorporadas por meio das ações 
do Governo.

Como temos uma sinalização positiva do Mi-
nistro Furlan de que, provavelmente, o kit básico, a 
cesta básica seja incluída nessa nova medida provi-
sória e como temos uma sinalização do Conselho de 
Desenvolvimento da Indústria apoiando essa reivin-
dicação, gostaria de deixar registrado desta tribuna o 
que considero todo um processo negocial positivo em 
favor desse setor que é tão importante em termos de 
emprego, tão importante, volto a afirmar, em termos 
de capilaridade econômica, porque está presente 
em todos os cantos e porque tem um efeito social de 
grande magnitude. E digo efeito social porque o que 
as pessoas mais desejam, indiscutivelmente, é ter um 
cantinho adequado para morar. E, se a elas são ofe-
recidas condições para fazer com as próprias mãos, 
se é concedido crédito e a condição de comprar por 
um preço mais baixo, isso se realiza de forma mais 
concreta e mais rápida.

Por isso, peço que seja transcrita, na íntegra, 
como parte integrante de meu discurso, a “Carta da 
Bahia”, que vem assinada – e não poderia deixar de 
fazer o registro –, em primeiro lugar, pelo Sr. Roberto 
Breithaupt, que é de Santa Catarina e preside o Con-
selho Deliberativo da Associação Nacional dos Co-
merciantes de Materiais de Construção – Anamaco. 
Não poderia também deixar de registrar que Santa 
Catarina, mais uma vez, toma a dianteira, levando ao 
Governo Federal reivindicações importantes para o 
Brasil como a da cesta básica de produtos da cons-
trução civil, como também tive a oportunidade de re-
gistrar o caso da salvaguarda dos têxteis, inicialmente 
levantada pelo setor produtivo têxtil de Santa Catarina, 
agora finalmente adotada pelo Governo Lula com o 
decreto. O primeiro setor a apresentar toda a justifica-
tiva para existir a salvaguarda foi exatamente o setor 
têxtil brasileiro.

Sr. Presidente, deixo aqui o registro, e peço que 
seja transcrita, na íntegra, a “Carta da Bahia”, resul-
tante do 14º Ecomac.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª será atendida, na forma do Regimento.

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares, como Líder do PSB.

V. Exª terá cinco minutos para o seu pronuncia-
mento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela Liderança do Bloco/PSB. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, inicialmente, gostaria de me congratular com 
o eleitorado do Brasil, que, de forma pacífica, usando 
do instrumento democrático do voto, decidiu, no refe-
rendo, pelo “não”. 

Essa decisão tem que ser respeitada, auscultada 
e refletida. Não deixou de ser um recado, muito bem 
dado, aos Governos da União e dos Estados. Muito 
cuidado na interpretação, porque esse “não”, a meu 
ver, não significa apenas um “não” ao projeto que 
proibiria o porte de armas se a decisão fosse “sim”, 
ou seja, se a decisão fosse no sentido de proibir a 
fabricação de armas no País; esse “não”, em primeiro 
lugar, traduz uma desconfiança no que diz respeito 
às políticas públicas direcionadas à segurança. Os 
Estados, sem exceção, estão praticamente entregues 
à sanha dos assassinos, dos ladrões e a violência 
campeia não apenas nas cidades, mas também na 
zona rural.

Assim, os Estados com grande extensão territo-
rial ou com grandes vazios populacionais decidiram 
maciçamente votar “não”, o que significa dizer que a 
falta de proteção existe em todas as áreas, em todos 
os setores. Seja nos grandes centros, no meio urbano, 
seja na classe mais alta, seja na menos elevada, nas 
periferias, o cidadão se sente inteiramente desprotegido. 
Em muitos lugares, para sobreviver, para garantir a sua 
vida, o cidadão faz um acordo com os bandidos para 
ver se conquista alguma paz. Isso ocorre geralmente 
nas favelas dominadas pelo narcotráfico, onde homens 
e mulheres de bem, na tentativa de salvaguardar sua 
vida e de proteger seus filhos, terminam adotando a 
lei do silêncio: “Não sei de nada, não vi, não conheço”, 
porque, se falarem, morrem. Essa é a lei da selva, que 
se pratica em nosso País.

Então, Sr. Presidente, minha palavra é de home-
nagem à democracia do Brasil, que ouviu os eleitores, 
aqueles que realmente sabem e têm condições de de-
cidir. E eles votaram pelo “não”.

Para concluir, Sr. Presidente, lembro que não 
disseram “não” apenas à insegurança. Os políticos 
tenham cuidado na interpretação desses dados. Esse 
“não” significa muita coisa. Significa “não” à segurança 

praticada hoje pelos Poderes Públicos; significa “não” à 
política adotada não apenas pela União, mas também 
pelos Estados; um “não” a esse estado de coisas que 
acontecem no Brasil; um “não” ao ambiente de cor-
rupção, de desfaçatez da classe política. Infelizmente, 
foi contra isso que muitos votaram, manifestando seu 
estado de oposição ao que ocorre no País.

Esperamos, portanto, que nós, que fazemos o 
Senado, que fazemos o Parlamento, possamos tirar 
daí uma lição que o povo quis passar nas urnas. E 
essa lição tem que ser, de forma sagrada, respeitada, 
e não como se fosse apenas uma decisão de quem 
deve andar armado ou não. Devemos, sim, neste mo-
mento, refletir e dizer que o povo brasileiro deu um 
recado a todos nós. E triste do político que não ouve 
a vontade das urnas, porque elas simbolizam a es-
sência e o pensamento da democracia, simbolizam a 
vontade do povo.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Concedo a palavra à nobre Senadora Iris de Araújo, 
como oradora inscrita.

V. Exª terá dez minutos para o seu pronuncia-
mento, e, se necessário for, mais dois minutos de 
acréscimo.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alguns Se-
nadores me antecederam em considerações sobre 
um tema que, mesmo já passado o dia da votação, 
nos leva à sua reflexão, ou seja, sobre o resultado 
do referendo, que discuto um pouco se conseguiu 
fazer a mobilização ou atender a proposta que foi 
apresentada.

Poucas vezes na história recente do País houve 
uma mobilização tão grande da sociedade, pelo menos 
em termos de informação e de campanha, como a que 
verificamos por ocasião da campanha do desarma-
mento. Ambos os lados tiveram oportunidade de expor 
seus pontos de vista, e o fizeram, demonstrando que 
havia bons argumentos para sustentar quaisquer dos 
posicionamentos.

Cito um exemplo: dois ou três dias antes da vo-
tação do referendo, conversando com uma pessoa, 
apresentei os meus argumentos favoráveis ao “sim”. 
Ela se rendeu e disse: “Senadora, rendo-me aos seus 
argumentos, voto no “sim”, mas fico satisfeito se o “não” 
ganhar”, demonstrando a confusão, Senador Paulo 
Paim, que se estabeleceu na cabeça das pessoas ao 
terem que tomar uma decisão pelo voto “sim” ou pelo 
voto “não”. 
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Na minha casa, fui a única a votar a favor do “sim”. 
Todos votaram “não”. 

Sr. Presidente, devo admitir que sou capaz de 
entender o outro lado. Muitos dos que votaram pelo 
“não” questionam a existência de sentido entre a proi-
bição da venda legal de armas – atenção: da venda 
legal! – e a diminuição da violência, considerada em 
perspectiva mais ampla.

Os que optaram pelo “não” sustentam que conse-
guem ver, de forma clara, a conexão entre o aumento 
da desigualdade social e o aumento da violência; a 
existência de corruptos e de corruptores na polícia e 
o aumento da violência; vêem, ainda, que restrições 
orçamentárias nos investimentos em segurança públi-
ca têm forte impacto negativo nas políticas preventivas 
e repressivas.

Os argumentos que acabo de apresentar foram, 
inclusive, os utilizados por minha família para votar no 
“não”, no último dia 23. Imagino que foram, também, 
alguns dos argumentos dos milhões de brasileiros que 
fizeram a mesma opção. Posso entendê-los, mas isso 
não muda, de maneira alguma, a minha visão.

Votei pelo “sim”, Sr. Presidente, porque sou mãe 
e somente as mães podem compreender, com a alma 
e o coração, a dor que a perda de um filho traz. A 
proibição do comércio de armas de fogo poderia, sim, 
coibir algumas mortes banais causadas por acidentes 
domésticos ou por um momento de cólera desmesu-
rada. Esse aspecto, sozinho, justificaria com sobras 
o meu voto.

Votei pelo “sim” como mulher que sou, consciente 
de que o elo mais frágil nos lares brasileiros é o sexo 
feminino. Infelizmente, sabemos que a violência dire-
cionada contra a mulher é um problema social gra-
víssimo neste País. A estrutura patriarcal, machista e 
discriminatória ainda vigora em grande parte do Brasil 
e não há dúvida de que a desigualdade social poten-
cializa o risco de abuso. Nesse contexto em que há 
nítida dominação do sexo masculino sobre o feminino, 
a violência contra a mulher sofreria importante revés 
com a vitória do “sim”.

É claro que as razões que levam à violência 
não se restringem ao manuseio indevido de armas de 
fogo. Não poderíamos, jamais, ser ingênuos a esse 
ponto. Porém, Srªs e Srs. Senadores, a arma de fogo 
é poderoso elemento de coação, símbolo de poder e 
de dominação que são exercidos, na maior parte dos 
casos, pelo homem, contra a mulher. 

Votei pelo “sim” também como cidadã e como 
Senadora da República.

Senador Leonel Pavan, eu gostaria muito de ouvir 
seu aparte agora, por favor.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senadora 
Iris de Araújo, cumprimento V. Exª por sua coragem, 
porque o “sim” teve uma derrota muito grande, e a 
Senadora vem à tribuna e diz ter votado “sim”. Cla-
ro, é preciso defender as idéias com convicção, e 
V. Exª as defende. Mas eu quero dizer a V. Exª que 
a vitória do “não” não libera o uso da arma, apenas 
reafirma aquilo que aprovamos aqui: o Estatuto do 
Desarmamento. Porque o “não” ganhou, as pessoas 
não podem agora pensar que vão poder ter arma na 
cinta, no carro, no serviço. O Estatuto do Desarma-
mento regulamenta o manuseio e o uso da arma. 
Essa campanha foi um desperdício de dinheiro. Com 
esses recursos, poderíamos construir muitos presí-
dios. Se 10% ou 20% desses recursos fossem des-
tinados à Polícia Federal, ela poderia ser mais bem 
equipada para agir melhor, porque tem capacidade e 
experiência no setor de segurança. O que se gastou 
representa quatro anos de orçamento da Polícia Fe-
deral. Tudo bem, respeitamos, o “não” venceu, mas 
quero deixar um alerta: a vitória do “não” não libera 
o uso da arma. Há restrições severas no Estatuto 
do Desarmamento. Não teria sido necessário esse 
plebiscito, que custou um monte de dinheiro para 
os cofres públicos.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Fico 
feliz, nobre Senador, com essa exposição de V. Exª ao 
Plenário, nesse aparte brilhante. Também compartilho 
dessa preocupação de V. Exª. Por quê? Os espíritos, 
Senador, já estão armados! De certa forma, Senador, 
nós temos nesta sociedade tão sofrida, tão preocu-
pada, tão infeliz, tão insegura, gatilhos prontos. Pron-
tos! E o referendo, mal colocado ou mal explicado na 
campanha feita, pode induzir o cidadão a pensar que 
depois desse resultado ele está livre para determina-
dos acertos de contas. V. Exª apresenta muito bem 
esse aspecto.

Gostaria de ouvir também V. Exª, Senador Paulo 
Paim, mesmo que já tenha passado a votação, porque 
acho importante a reflexão sobre o assunto.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Iris de Araújo, cumprimento V. Exª pela forma como 
sempre vai à tribuna, com muita franqueza, assumindo 
as suas posições. Ainda outro dia, aparteei e elogiei 
muito V. Exª quando se referia ao mesmo tema, por-
que, de forma muito clara, disse que o principal viés 
da violência no País é a concentração de renda, en-
fim, a ausência de políticas duras, firmes no campo da 
segurança, mais investimento em educação, saúde, 
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trabalho, emprego, sem sombra de dúvida. Eu diria 
para V. Exª que, no mundo ideal – eu não tenho ne-
nhuma dúvida, nós que defendemos a paz e somos 
contra a violência – seria positivo que não tivesse 
ninguém armado. Isso no mundo ideal. O mundo real 
é outro, mas V. Exª, claro, tem todo o direito de lutar 
pelo mundo ideal. No mundo ideal nós não teríamos 
o narcotráfico que invade as nossas casas. Outro dia 
eu dizia que seria difícil uma família que não tenha 
esta praga, este crime hediondo que é o narcotrá-
fico, ou seja, a maconha, enfim, essas drogas que 
agridem a todos nós. No mundo ideal, não teríamos 
bebidas alcoólicas que, sem sombra de dúvida, são 
causadoras do maior número de mortes e assaltos 
e, como disse a Senadora Heloisa Helena, estupros. 
Mas, infelizmente, nem a legislação sobre propagan-
da das bebidas alcoólicas nós conseguimos aprovar 
aqui neste Congresso. Como disse o Senador Leonel 
Pavan – eu quero aqui apenas destacar – o Estatuto 
do Desarmamento é uma das leis mais severas do 
mundo. Cumprimento V. Exª até porque no Rio Grande 
do Sul foram quase 90% dos votos a favor do “não”. 
Eu deixei bem clara a minha posição durante esses 
debates. Quero dizer que um carroceiro, um simples 
carroceiro, passando na minha rua, perguntou para 
mim: “Senador Paim, se passar o “sim” e um marginal 
entrar na minha casa armado e eu der um tiro nele, 
passando o “sim”, para onde eu vou?” E eu lhe respon-
di: Você vai para a cadeia porque você está armado 
e não é mais permitido que você ande armado. Para 
o ladrão, a ilegalidade é normal. Aí, ele me explicou 
que por isso ele votaria no “sim”. Então, são mil jus-
tificativas dos dois lados. Eu queria cumprimentar V. 
Exª, seus argumentos também são sólidos. Eu sem-
pre disse que respeito muito aqueles que tinham a 
visão no “sim”, mas, no mundo real, e o povo brasileiro 
vive no mundo real, no mundo do salário mínimo, do 
desemprego, no mundo dos que querem provar uma 
MP do Bem dizendo que os aposentados e pensionis-
tas não terão direito de receber o precatório em dois 
meses, quanto for até 60 salários mínimos, e querem 
passar para dois anos, em “benefício” de outros se-
tores bem mais contemplados da sociedade. Esse é 
o mundo real, e como vivo no mundo real, mas lhe 
dou o direito de sonhar, como eu também sou um 
sonhador, respeito muito, muito a sua posição e os 
seus argumentos. Meus parabéns.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Sr. 
Presidente, eu poderia ter mais um tempinho só para 
terminar?

O SR. PRESDIENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Além da prorrogação, V. Exª já recebeu mais 

dois minutos e, logicamente, mais um minuto e meio 
para V. Exª.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Vou 
terminar, Sr. Presidente.

Para terminar, eu gostaria de novamente me di-
rigir ao Senador Pavan, para dizer que, na ponta do 
lápis, concordo com V. Exª: 600 milhões divididos em 
27 Estados dariam 22 milhões a serem aplicados em 
segurança pública, o que seria ótimo. Concordo com 
V. Exª. Até porque quanto ao enfoque das campanhas, 
elas não foram ao cerne da questão. Esqueceram-se de 
que o desarmamento mais importante vem de dentro 
para fora, mediante a internalização da necessidade 
da paz social.

Busco, Senador Paulo Paim, esse mundo melhor. 
Então eu sou pacifista e votei pelo “sim”

Muito obrigada pela oportunidade, Sr. Presiden-
te.

Eu gostaria de pedir a V. Exª que o meu discurso 
seja considerado lido na sua íntegra, por favor.

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, poucas vezes na história recente do 
País houve uma mobilização tão grande da sociedade 
como a que verificamos por ocasião da campanha do 
desarmamento. Ambos os lados tiveram oportunidade 
de expor seus pontos de vista, e o fizeram, demons-
trando que havia bons argumentos para sustentar 
quaisquer dos posicionamentos.

Na minha casa, fui a única a votar a favor do “sim”. 
Todos os outros votaram pelo “não”.

Sr. Presidente, devo admitir que sou capaz de 
entender o outro lado. Muitos dos que votaram pelo 
“não” questionam a existência de sentido entre a proi-
bição da venda legal de armas– atenção: da venda 
legal!! – e a diminuição da violência, considerada em 
perspectiva mais ampla.

Os que optaram pelo “NÃO!” sustentam que con-
seguem ver, de forma clara, a conexão entre o aumen-
to da desigualdade social e o aumento da violência; a 
existência de corruptos e de corruptores na polícia e 
o aumento da violência; vêem, ainda, que restrições 
orçamentárias nos investimentos em segurança públi-
ca têm forte impacto negativo nas políticas preventivas 
e repressivas.

Os argumentos que acabo de apresentar fo-
ram, inclusive, os utilizados por minha família para 
votar no “não”, no último dia 23. Imagino que foram, 
também, alguns dos argumentos dos milhões de 
brasileiros que fizeram a mesma opção. Posso en-
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tendê-los, mas isso não muda, de maneira alguma, 
a minha visão!!

Votei pelo “sim”, Sr. Presidente, porque sou mãe, 
e só as mães podem compreender – com a alma e 
com o coração – a dor que a perda de um filho traz. A 
proibição do comércio de armas de fogo poderia, sim, 
coibir algumas mortes banais, causadas por aciden-
tes domésticos, ou por um momento de cólera des-
mesurada. Esse aspecto, sozinho, já justificaria, com 
sobras, meu voto.

Votei pelo “sim” como mulher que sou, consciente 
de que o elo mais frágil nos lares brasileiros é o sexo 
feminino. Infelizmente, sabemos que a violência dire-
cionada contra a mulher, é um problema social gra-
víssimo neste País. A estrutura patriarcal, machista e 
discriminatória, ainda vigora em grande parte do Brasil, 
e não há dúvidas de que a desigualdade social poten-
cializa o risco de abuso. Nesse contexto, em que há 
nítida dominação do sexo masculino sobre o feminino, 
a violência contra a mulher sofreria importante revés 
com a vitória do “sim”.

É claro que as razões que levam à violência não 
se restringem ao manuseio indevido de armas de fogo 
– não poderíamos, jamais, ser ingênuos a esse ponto. 
Porém, Srªs e Srs. Senadores, a arma de fogo é po-
deroso elemento de coação, símbolo de um poder e 
de uma dominação que são exercidos, na maior parte 
dos casos, pelo homem, contra a mulher.

Votei pelo “sim”, também, como cidadã e como 
Senadora da República. Minha responsabilidade como 
representante do Legislativo transcende o plano indi-
vidual na medida em que meu posicionamento refle-
te, também, e de forma necessária, uma visão e um 
ideal político.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: estou con-
victa de que precisamos não apenas desarmar a po-
pulação de seus armamentos legais e ilegais, mas 
também desarmar os espíritos, em um quadro de vio-
lência generalizada – diria até que epidêmica –, que 
atinge todos os segmentos sociais e que permeia parte 
considerável do trato interpessoal.

Quanto ao enfoque das campanhas que vimos, 
contudo, arrisco-me a dizer que ficaram devendo: não 
foram ao cerne da questão. É que, em minha opinião, 
as pessoas ficaram demasiadamente preocupadas com 
o desarmamento de fora para dentro, e esqueceram-
se de que o desarmamento mais importante vem de 
dentro para fora, mediante a internalização da neces-
sidade da paz social.

Esse entendimento, absolutamente fundamen-
tal, se localiza na mesma direção da campanha do 

desarmamento, mas em sentido contrário, porque fo-
caliza primeiro o indivíduo, e só depois, a arma que 
ele porta. 

Nesse ponto, é válido lembrar das campanhas 
educativas, que, não resta dúvida, só funcionam a 
partir do momento em que o cidadão internaliza, como 
algo perfeitamente natural, a proibição, por exemplo, 
de jogar papel na rua, ou a necessidade de zelar pelo 
espaço público.

Muito mais difícil do que alterar a lei é mudar a 
mentalidade das pessoas, é transformar o paradigma 
de reação a uma insignificante fechada no trânsito 
– incidente que já ceifou tantas vidas.

Pois está em nossas mãos quebrar esse círculo 
vicioso. É de nossa responsabilidade darmos conta 
de trazer a paz para o nosso próprio cotidiano!! Afinal, 
a paz só existirá do lado de fora, se estiver presente 
dentro de mim, dentro de cada uma de Vossas Exce-
lências, dentro, enfim, de todos nós!!!

Votei pelo “sim” porque meu ideal de vida, que 
trago para esta Casa, e compartilho com V. Exªs, é o 
da pacificação social. Só que para alcançá-la, temos 
de ir muito além de um simples “sim” e/ou “não”. Se 
mobilizamos, com tanta energia, a sociedade brasileira 
no último dia 23, em torno de apenas um aspecto – o 
da comercialização das armas –, por que não aprovei-
tarmos esta mesma capacidade de mobilização para 
questionarmos, com um máximo de seriedade tantos 
outros – e importantes! – aspectos relacionados ao 
mesmo drama?

Por exemplo: que tal utilizarmos este momen-
to para debatermos, com coragem e determinação, 
um dos recados mais gritantes do resultado des-
te referendo. Qual seja, a verdade incontestável de 
que o que levou a população a votar maciçamente 
no “Não”, é, principalmente, o completo descrédito 
do povo brasileiro quanto à possibilidade do Estado 
para defendê-lo.

Esta é a hora perfeita, Srªs e Srs. Senadores, para 
discutirmos e encontrarmos uma política de seguran-
ça pública eficaz, que devolva ao cidadão brasileiro, a 
confiança na capacidade do Governo – seja ele qual 
for – de proteger cada um de nós!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP) 

– V. Exª será atendida de acordo com o Regimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Sibá Ma-

chado. (Pausa.)
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Fará uso da palavra o Senador Paulo Paim. V. 
Exª, como orador inscrito, terá dez 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, há mais de um mês 
venho trazendo à tribuna as minhas preocupações com 
a taxa de juros no Brasil, e hoje, mais uma vez, trago 
este assunto ao debate.

No setor público, de janeiro a agosto deste ano, 
o superávit primário atingiu quase 6,3% do Produto 
Interno Bruto, PIB, o que representa R$78,9 bilhões, 
superando em muito a meta fixada pelo Governo, de 
4,25% do PIB. Sabemos que tudo isso foi alcançado 
com muito sacrifício do povo brasileiro.

A pesada carga tributária, as altas taxas de ju-
ros e os cortes em investimentos fazem com que pe-
çamos mais uma vez ao Governo: vamos diminuir a 
taxa de juros.

É preciso dar novos rumos à nossa economia. A 
meu ver, a decisão da equipe econômica do Governo de 
que o Brasil deve concentrar seus esforços na geração 
de superávit primário, sempre crescente na tentativa 
de reduzir drasticamente a dívida brasileira ao longo 
dos próximos anos, não parece convincente porque 
mantém o arrocho fiscal. Essa situação fez com que, 
hoje pela manhã, eu dissesse – e repito agora – que 
o Brasil está com a maior concentração de renda de 
toda a América Latina.

Aliás, Sr. Presidente, mesmo com todo esse es-
forço, a dívida pública, segundo dados divulgados por 
instituto de pesquisa, chegou a 51,7% do PIB, o que 
corresponde a R$973,65 bilhões até o final de agosto. 
Isso significa dizer que ela aumentou 0,2% em rela-
ção a julho.

É claro que o tamanho da dívida brasileira preocu-
pa, porém não podemos pagar a dívida com a redução 
da produção industrial, comprometendo o emprego de 
toda a nossa gente.

Sr. Presidente, no ranking de juros reais a taxa 
brasileira é extraordinariamente elevada em relação 
aos padrões internacionais, além de ser a mais alta do 
mundo. Mesmo com o último corte de 0,5% determina-
do pelo Comitê de Política Monetária, Copom, vejamos 
a situação: o Brasil, em primeiro lugar no mundo, tem 
uma taxa de juros de 13,6%, Senador Capiberibe. A 
China, que vem em segundo lugar, tem uma taxa de 
juros de 6,6%. Veja a diferença: de 13,6% para 6,6%. 
Turquia, 5,7%; México, 5,7%; Índia, 3,8%; Indonésia, 
3,4%; Hungria, 3,3%; Austrália, 2,9%; África do Sul, 
2,6%; Polônia, 2,5%.

Sabemos também que a carga tributária que 
incide sobre a produção, no Brasil, é praticamente 
o dobro da média mundial (considerada em relação 
ao PIB). 

Volto a afirmar: o setor da produção, seja no cam-
po ou na cidade, deve ser contemplado e não preju-
dicado em relação ao setor que vive da especulação 
financeira. Entendo que precisamos dar estabilidade 
à macroeconomia, ao agronegócio. Não podemos es-
quecer de implementar políticas que venham contribuir 
para a expansão da taxa de crescimento e a redução 
das desigualdades sociais. 

Sr. Presidente, há outro assunto que eu não po-
deria deixar de comentar, desta tribuna, quando se fala 
tanto no referendo. Refiro-me ao projeto que encami-
nhei à Casa há duas semanas e já está em debate. 
Vou sintetizá-lo.

O projeto diz simplesmente que todo referendo, 
todo plebiscito, deve coincidir com o processo eleitoral, 
quer das eleições municipais – vereadores e prefei-
tos –, quer das eleições que vão ocorrer daqui a dois 
anos para eleger Deputados Estaduais, Deputados 
Federais, Governadores, Senadores e Presidente da 
República.

Essa coincidência, Sr. Presidente, vai trazer aos 
cofres públicos uma economia de mais de seiscentos 
milhões. Fala-se em trezentos milhões do dinheiro 
público, mas na economia privada há quem fale que 
foram outros quatrocentos milhões, mais que os seis-
centos.

Pelo outro lado, sem sombra de dúvida, ga-
nharemos tempo, ganharemos também um debate 
mais qualificado, porque, no horário dos partidos na 
televisão, no jornal, na rádio, os candidatos terão 
de se posicionar. Ninguém há de ficar em cima do 
muro, terá de dizer qual é a sua posição, por exem-
plo, sobre pena de morte, sobre o desarmamento. 
Se tiver que haver plebiscito, Sr. Presidente, que ele 
coincida com o momento do aparato montado em 
todo o País para as eleições que ocorrem de dois 
em dois anos.

Felizmente, Sr. Presidente, percebo que nossa 
proposta goza de enorme simpatia tanto na socieda-
de quanto no Parlamento. Inúmeros Deputados Fe-
derais já pediram cópia do projeto e já conversei com 
inúmeros Senadores dos mais diversos partidos. Este 
projeto não trará custo nenhum, terá custo zero para 
a sociedade brasileira. Além do custo zero, trará um 
benefício à economia que alguns dizem que poderá 
chegar a R$1 bilhão.
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Por isso, espero que esta Casa aprove este nosso 
projeto em regime de urgência urgentíssima para que 
todos ganhem. Ganhará o Estado brasileiro, ganhará 
a economia, ganhará, com certeza, o debate político 
na sociedade, pois há de ficar muito clara a posição 
de cada partido, de cada candidato a esse ou àquele 
cargo, em relação a temas tão polêmicos como foi o 
desarmamento.

Sr. Presidente, V. Exª me permite? Eu gostaria de 
dizer que encaminhei à Mesa um voto de pesar pela 
morte de Rosa Parks.

Aqui descrevo uma parte de sua caminhada.
Morreu, no dia de hoje, na cidade de Detroit, 

Estado de Michigan, aos 92 anos de idade, Rosa 
Parks, considerada um dos maiores ícones dos di-
reitos humanos nos Estados Unidos, no mundo e 
naturalmente com repercussão enorme na comu-
nidade negra.

Rosa Parks, costureira, negra, em 1955, se re-
cusou a ceder seu banco em um ônibus a um homem 
branco, o que levou a um boicote em massa dos ne-
gros ao transporte público, marcando o início, naquele 
país, da luta pelos direitos civis. A desobediência de 
Parks à Lei da Segregação no Alabama levou ao fim a 
segregação nos transportes públicos e culminou, em 
1964, com a Lei dos Direitos Civis, que transformou a 
segregação racial em um ato fora da lei nos Estados 
Unidos.

Rosa Parks, Sr. Presidente, tinha somente 42 
anos – era uma jovem senhora – quando entrou 
para a história americana. No dia 1º de dezembro de 
1955 – eu tinha 5 anos –, ela estava em um ônibus 
na cidade de Montgomery, no Alabama, quando um 
homem branco exigiu que ela se retirasse do banco 
onde estava, porque ali não era permitido que negro 
sentasse.

Parks se recusou, desafiando a lei e as regras que 
exigiam que os negros abrissem mão de seus lugares 
em transporte público para pessoas brancas. Com esse 
ato, Parks foi presa e multada em 14 dólares. A prisão 
da jovem senhora negra costureira fez com que, a partir 
daquele momento, houvesse um boicote de 381 dias 
ao sistema de ônibus, organizado pelo pastor da Igreja 
Batista, Martin Luther King Jr. Anos mais tarde, Martin 
Luther King ganhava o Prêmio Nobel da Paz devido à 
sua luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que 
começou com Rosa Parks.

Em 1957, depois de ter perdido o emprego e re-
cebido ameaças de morte, Parks e seu marido, Ray-
mond, se mudaram para Detroit, onde ela trabalhou 

como assistente no escritório de um congressista nor-
te-americano.

Em 1992, ela disse que “A verdadeira razão de eu 
não ter cedido meu banco no ônibus foi porque senti 
que tinha o direito de ser tratada como qualquer outro 
passageiro. Agüentamos aquele tipo de tratamento 
por muito tempo”. De hoje em diante não agüentare-
mos mais.

Em 1996, ela recebeu a Medalha Presidencial 
pela Liberdade e, em 1999, a Medalha de Ouro do 
Congresso americano, a mais alta honraria dada a 
um civil.

Sr. Presidente, informo que apresentei requeri-
mento, que espero seja votado hoje, solicitando voto 
de pesar. Se aprovado, será encaminhado à Embai-
xada dos Estados Unidos no Brasil e ao Congresso 
norte-americano.

Considero Rosa Parks o maior símbolo da rup-
tura do silêncio dos negros em relação ao racismo. 
Tenho certeza de que o voto de pesar será aprovado 
por esta Casa.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Papaléo Paes, suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Alvaro Dias, suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Senador Paulo Paim, o requerimento que está sobre 
a mesa, com encaminhamento do voto solicitado por V. 
Exª, terá o procedimento regimental adequado.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Srª 
1ª Secretária em exercício, Senadora Íris de Araújo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.180, DE 2005

Requeiro, nos termos do Art. 218, Inciso VII, do 
Regimento Interno, que seja inserido em ata voto de 
pesar pelo falecimento de Rosa Parks, ocorrido na 
madrugada do dia 25 de outubro de 2005, Ícone da 
Luta Racial nos Estados Unidos Da América, Inspira-
dora de Martin Luther King e expressão máxima das 
transformações Raciais Americana, Criou horizontes 
e elevou o negro ao “status” de cidadão e ser humano 
naquele País. Cidadã americana com trânsito mundial, 
e mundialmente respeitada, agraciada Em 1996 com 
a medalha Presidencial pela Liberdade e Em 1999, 
Com a mais alta honraria americana a Medalha de 
Ouro do Congresso Americano. Homenagem mere-
cida pela sua expressão internacional. E nos termos 
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do Art. 221, Inciso I, a apresentação de condolências 
à seus familiares.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005 – Se-
nador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Srª 

1ª Secretária em exercício, Senadora Íris de Araújo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.181, DE 2005

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, considerando as perdas 
econômico-financeiras e de mercado derivadas do 
surto de febre aftosa em Mato Grosso do Sul, além 
dos prejuízos para a reputação brasileira como líder 
exportador de carnes bovinas, Requeiro sejam pres-
tadas pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento as seguin-
tes informações:

1. qual o efetivo prejuízo que o surto de 
febre aftosa identificado no Estado de Mato 
Grosso do Sul causou às exportações brasi-
leiras de carne bovina e derivados?

2. Qual a abrangência da área atingida 
pela doença no Estado do Mato Grosso do 
Sul?

3. Há incidência da doença em outros 
estados da Federação e qual o efetivo do re-
banho afetado?

4. Quais as providências adotadas pelo 
Ministério para a solução da crise atual?

5. Quais os recursos envolvidos para evi-
tar a propagação de novos surtos?

6. Quais os estados brasileiros que não 
possuem o Certificado de Imunização contra 
a febre aftosa? 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005 – José 
Targino Maranhão Senador.

(À Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Íris de 
Araújo.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.182, DE 2005

Requer Voto de Aplauso à Universidade 
Federal do Amazonas-UFAM, pelo desenvol-
vimento de nova linhagem de frangos, como 
alternativa simples e de baixo custo para 
pequenos criadores.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Universidade Fe-
deral do Amazonas-UFAM, pelo desenvolvimento de 
processo para identificação do sexo de frangos, de 
grande utilidade para pequenos criadores.

Requeiro, ademais, que este Voto de Aplauso 
seja levado ao conhecimento da Universidade, por 
intermédio de seu Magnífico Reitor; Prof. Hidemberg 
Ordozgoith da Frota.

Justificação

O processo desenvolvido pela Universidade 
Federal de Amazonas, na área avícola, permite a 
identificação do sexo das aves desde o primeiro dia 
de vida, com fácil visualização ensejada por uma pe-
quena mancha na cabeça. Se marrom, a ave é fêmea 
e as que não apresentam manchas são machos, com 
aceno de 90 por cento. A nova linhagem, denominada 
FC Cabocla 3, é útil para pequenos criadores, permi-
tindo a separação de frangos destinados a postura 
dos que são reservados a cone, que recebem ração 
diferenciada.

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2005 
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.183, de 2005

Requer Voto de Aplauso ao jovem ca-
valeiro João Victor Castro Aguiar Gomes de 
Lima, de apenas oito anos, já um campeão 
de hipismo no Amazonas.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso ao jovem cavaleiro 
João Victor Castro Aguiar Gomes de Lima, pela sua 
colocação como primeiro do ranking da Federação 
Amazonense de Hipismo.
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Requeiro, ademais, que este Voto seja levado 
ao conhecimento do homenageado e da Federação 
Amazonense de Hipismo.

Justificação

Com apenas oito anos de idade, João Victor já é 
um autêntico campeão, o primeiro no ranking da Fe-
deração Amazonense de Hipismo. Ele monta a cavalo 
desde um ano e hoje é apontado como um dos bons 
cavaleiros do País, dominando inclusive cavalos de 
grande porte. Além de participar de competições em 
Manaus, Paulo participa também com freqüência de 
provas em São Paulo e sempre logrou bom desempe-
nho. Por isso, proponho este Voto de Aplauso ao jovem 
cavaleiro amazonense, que desponta como um futuro 
grande desportista nessa modalidade.

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2005 
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.174, DE 2005

Requer Voto de Aplauso ao Centro 
Universitário Nilton Lins, de Manaus, des-
taque na 6ª Bienal de Arquitetura de São 
Paulo, com projeto de melhoria habitacio-
nal às populações moradoras de áreas de 
igarapés.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao Centro Univer-
sitário Nilton Lins, pelo desenvolvimento de projeto 
exposto, com destaque, na 6ª Bienal de Arquitetura 
de São Paulo. O Projeto visa à melhoria das habita-
ções de populações que vivem em áreas alagadas 
de igarapés.

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento dos orientadores da iniciativa, 
professores Roger Abrahim e Victor Marques e, por 
intermédio deles, aos alunos que realizaram o Projeto: 
Charles Brito, Renato Rayol, Suzimar Ramos, Marília 
Rabelo, Leida Fernandes, Humberto Cbrdovil, Luís 
Pereira, Cláudio Ferreira e Cyrilo Neves.

Justificação

O Projeto apresentado por alunos do Centro 
Universitário Nilton Lins na 6ª Bienal de Arquitetura 
de São Paulo, é uma iniciativa de profundo sentido 
social. Seu objetivo é melhorar as condições das ha-
bitações de populações que vivem as margens de 
igarapés, na Amazônia, sobretudo nas áreas alagadas 
do bairro de São Raimundo, na zona centro-oeste de 

Manaus. Pelo Projeto, as casas de palafitas devem ser 
substituídas por residências em alvenaria, em con-
juntos dotados também de centros de lazer. A Bienal 
ficará aberta, em São Paulo, até 11 de dezembro e 
representa uma maneira de chamar a atenção para 
o problema que atinge as metrópoles, mas, ao mes-
mo tempo, propondo soluções viáveis de melhoria 
dessas condições.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.185, DE 2005

Requer Voto de Aplauso à profesora 
Mariê Augusta de Souza, de Manaus, pelo 
Lançamento de tabuadas e libras, que é a 
Língua Brasileira de Sinais, destinada a 
surdos-mudos.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, Voto de Aplauso à Professora Mariê 
Augusta de Souza,, pelo lançamento de tabuada em 
Libras, a Linguagem Brasileira de Sinais, destinada a 
surdos-mudos.

Requeiro, também, que esse Voto seja levado 
ao conhecimento da homenageada, do Instituto de 
Pesquisas do Norte – IPN e do Centro Educacional 
Francis Burnet.

Justificação

A professora Mariê Augusta de Souza, natural 
da cidade de Parintins, no Amazonas, é uma dessas 
raras pessoas empenhadas em educação especial, 
área a que se dedica há oito anos. Agora, depois de 
mais de oito meses de trabalho, ela concluiu e editou 
uma tabuada especial para alunos surdos-mudos. Seu 
amor ao ensino especial data do tempo em que ainda 
morava em Parintins, onde ela elaborava apostilas 
com o intuito de facilitar o aprendizado aos alunos 
portadores de deficiências, como a surdez e o mu-
tismo. O livro foi editado com a ajuda do Instituto de 
Pesquisas do Norte – IPN e do Centro Educacional 
Francis Burnet. O Voto de Aplauso que proponho ao 
Senado da República é, pois, justo. Maria merece a 
homenagem.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Ar-
thur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 1.186, DE 2005

Requeiro, nos termos do inciso II art. 218 do Re-
gimento Interno, inserção em ata de voto de pesar pelo 
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falecimento no dia 19 deste, do Padre Adrianus Petrus 
Tukenburg, 85 anos, fundador das Obras de São José 
Operário instaladas em Sete Lagoas, Minas Gerais.

Justificação

Padre Adriano, como era conhecido na cidade, 
que parou para chorar sua morte na última quarta fei-
ra, faleceu aos 85 anos em Sete Lagoas, depois de 
breve enfermidade, atentamente acompanhada por 
toda a população daquela importante cidade da Zona 
Metalúrgica de Minas Gerais.

Foi o fundador das Obras de São José Operário, 
no bairro Nova Cidade, que incluem creches e pré-
escola, alem da distribuição de alimentos aos mais 
carentes, como sopa e leite de soja, atendendo apro-
ximadamente 600 famílias.

Incansável na defesa dos mais pobres e neces-
sitados, buscando apoio onde houvesse alguém dis-
posto a ajudar, sua luta é exemplo moderno de que a 
caridade humana ainda se faz necessária para minorar 
o sofrimento de tantas pessoas que nos cercam.

Foi um homem extremamente correto, um reli-
gioso com visão social e temente a Deus, um homem 
caridoso, um homem bom!

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – 
Eduardo Azeredo.

REQUERIMENTO Nº 1.187, DE 2005

O Senador que esse subscreve, com base no Art. 
222 do Regimento Interno do Senado Federal, requer 
seja oficiado, ao Desembargador José Antônio Braga, 
votos de congratulações pela sua posse no dia 19 de 
outubro de 2005 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
– TJMG, no mais alto posto da magistratura mineira.

Justificação

Mineiro de Itabirito, o Desembargador José Antô-
nio Braga foi promovido em reconhecimento aos servi-
ços, prestados, por ser homem público de notório saber 
jurídico e pela sua vivência forense, tendo ingressado 
na magistratura em 1988 na comarca de Bonfim, de-
pois Mariana, Barbacena, Sete Lagoas e finalmente 
Belo Horizonte, onde atuou como Juiz Corregedor e 
Diretor do Foro da Capital.

Foi vereador de sua cidade natal e Presidente 
da Câmara Municipal em 1977 e 1978. É professor de 
vasta experiência, respeitado e querido pelos alunos 
da Universidade Fumec e da Escola Judicial Desem-
bargador Edésio Fernandes.

Dotado do verdadeiro espírito público sempre en-
contra tempo para apoiar e trabalhar em causas das 

mais meritórias, como Conselheiro da Santa Casa de 
Belo Horizonte.

Assim peço o apoio e o acolhimento da proposta 
pelos nobres pares.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Se-
nador Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sra. 

1ª Secretária em exercício, Senadora Íris de Araújo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.188, DE 2005

Solicita informações ao Ministro da 
Fazenda, Antonio Palocci Filho, sobre no-
tÍcia divulgada na coluna de Cleber Toledo, 
de 18-10-2005, sob o título “Secad diz que 
quem pagou foi o Banco do Brasil.”

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Fe-

deral, combinado com o art. 216 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, requeiro que seja solicitado ao 
Ministério da Fazenda, informação e esclarecimentos 
sobre a notícia divulgada na coluna de Cleber Toledo, 
de 18-10-2005, sob o título “Secad diz que quem pagou 
foi o Banco do Brasil”, em que a Secretaria Estadual de 
Administração (SECAD) do Estado do Tocantins informa 
ao colunista sobre convênio firmado entre aquele Estado 
e o Banco do Brasil e sobre a contratação de softwa-
re por inexigibilidade de licitação, em especial sobre a 
seguinte informação: “Para inexigir o procedimento, a 
Secretaria Estadual da Administração teve o respaldo 
jurídico do Parecer nº 768/05 da Procuradoria Geral 
do Estado. Segundo o documento, a inexigibilidade do 
processo licitatório se configurou por haver inviabilidade 
material e jurídica de competição (artigo 25, inciso I, da 
Lei nº 8.666/93). Ademais, referido Parecer fora corrobo-
rado pela Assessoria Jurídica do Banco do Brasil S/A, 
concluindo pela inexistência de mácula que pudesse 
comprometer o procedimento adotado pela SECAD.”

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Se-
nador Eduardo Siqueira Campos

(À Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sra. 
1ª Secretária em exercício, Senadora Íris de Araújo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.189, DE 2005

Requeiro, nos termos do artigo 218 do Regimento 
Interno, seja inserido em ata Voto de Pesar pelo recente 
falecimento da ativista afro-americana dos direitos civis, 
Rosa Parks. Requeiro, ainda, que tal voto seja comunicado 
ao Embaixador dos EUA no Brasil, Sr. John Danilovich.

Justificação

Com um ato simples, mas extremamente cora-
joso, recusar-se a ceder o seu assento a um homem 
branco num ônibus de Montgomery, Alabama, Rosa 
Parks fez história.

Com efeito, esse ato de coragem e dignidade aju-
dou a desencadear o movimento pelos direitos civis dos 
afro-americanos, liderado pelo grande Martin Luther 
King. Mudou-se a face racial dos EUA. Embora a luta 
contra o racismo continue, a segregação em transpor-
tes coletivos, escolas, hospitais, etc, acabou.

O gesto de verdadeiro heroísmo de Rosa Parks 
representa marco decisivo na luta contra a segregação 
racial e o racismo não apenas nos EUA, mas em todo 
o mundo. Nada mais justo do que manifestar as nossas 
sinceras homenagens a esse ícone dos direitos civis.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. 
– Aloízio Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sra. 

1ª Secretária em exercício, Senadora Íris de Araújo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.190, DE 2005

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
combinado com o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Exmº 
Sr. Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, as seguintes informações:

– as ações de defesa do Governo para 
prevenir a entrada da gripe aviária no Brasil;

– o cronograma de implantação e
– os recursos destinados para a preven-

ção da doença no País.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Lú-
cia Vânia.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela 
Sra. 1ª Secretária em exercício, Senadora Íris de Araú-
jo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.191,  DE 2005

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
voto de aplauso ao General Augusto Heleno Ribeiro 
Pereira, ex-Force Commander da Minustah – Missão 
das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, atu-
almente exercendo o cargo de Chefe de Gabinete do 
Comandante do Exército, em reconhecimento a sua 
atuação na instalação e início da operação, dessa 
missão de paz.

Justificação

Foi graças à atuação do General Augusto Heleno 
Ribeiro Pereira, norteada pelo consenso, pelo diálogo,” 
pelo bom senso, pela não beligerância, que o mundo 
viu que é possível praticar urna missão daquela natu-
reza, mesmo com os parcos recursos material e hu-
mano que lhe foram disponibilizados, além de críticas 
infundadas.

Com sua competência, sensibilidade, zelo pro-
fissional, o General em questão cumpriu cada passo 
das fases mais difíceis de uma missão: a instalação e 
o início da operação.

Por acreditar que o Brasil e a ONU e o próprio 
Haiti têm uma dívida enorme para com o General Au-
gusto Heleno Ribeiro Pereira que tudo fez para bem 
representar o nosso País, evitando um eminente con-
flito com banho de sangue entre civis haitianos, é que 
propomos o presente voto de aplauso ao homenageado 
pelo relevante serviço prestado à causa da Paz.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Se-
nador Aelton Freitas.

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Srª 
1ª Secretária em exercício, Senadora Iris de Araújo.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.192, DE 2005

Senhor Presidente,
O Senador Gerson Camata, requerer nos termos 

do art. 218, do Regimento Interno do Senado Federal e, 
de acordo com as tradições da Casa, seja apresentada 
a família do ex-Deputado Estadual José Luiz Cláudio 
Corrêa, os votos de pesar pelo seu falecimento.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Se-
nador Gerson Camata.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sra. 

1ª Secretária em exercício, Senadora Íris de Araújo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.193, DE 2005

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda sobre atos de improbi-
dade que teriam sido praticados pela Cor-
regedoria Geral da Receita Federal.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro 
de Estado da Fazenda sobre atos de improbidade 
que teriam sido praticados pela Corregedoria Geral 
da Receita Federal:

1. O Gabinete do Ministro da Fazenda 
ou o Ministério, receberam, em 17-6-2004, 
Representação do Sr. Eduardo Jorge Caldas 
Pereira, ex-Secretário-Geral da Presidência 
da República, na qual o mesmo relata fatos 
graves, que teriam sido praticados no âmbito 
da Corregedoria Geral da Receita Federal, e 
que caracterizariam atos de improbidade, cuja 
cópia está anexada ao presente requerimen-
to? Receberam, também, do mesmo senhor, 
expediente datado de 16-05-2005, reiterando 
os termos da referida representação?

2. Quais as providências adotadas para 
apuração dessas denúncias? Foi aberto Inqué-
rito Administrativo? Quando? Por que instru-
mento? Quem são os membros da Comissão 
de Inquérito? Quais os resultados obtidos e 
qual o estágio em que se encontram os tra-
balhos? Em caso negativo qual as razões que 
justificam a não abertura de investigações? 
Quem são os responsáveis por retardar as 
providências devidas?

3. Foram aplicadas punições aos envol-
vidos, sejam nos fatos seja no retardamento 
de sua apreciação? Quais?

4. Esta foi a única denuncia de abusos 
e de irregularidades no âmbito da Corregedo-
ria Geral da Receita recebidas no Ministério? 
Quais outras o foram? Foram elas apuradas? 
Quais as providências adotadas e a que re-
sultados chegaram as apurações?

5. Remeter cópia de todo o processo re-
lativo à representação do Sr. Eduardo Jorge e 
relatórios sobre as outras.

Justificação

O ex-Secretário-Geral da Presidência da Repúbli-
ca, Sr. Eduardo Jorge Caldas Pereira, apresentou, em 
17-6-2004 - e reiterou em 16-5-2005 - ao Ministério da 
Fazenda Representação dirigida ao Exmo. Sr. Ministro, 
na qual relata a ocorrência de graves irregularidades 
na Corregedoria da Receita Federal, irregularidades 
essas que caracterizariam não apenas faltas funcionais 
mas até mesmo crimes e atos de improbidade.

Decorridos, no entanto, mais de dois anos, até 
hoje não consegue o Representante obter informa-
ções ou providências efetivas sobre a tramitação de 
sua denúncia.

Tal fato é de extrema gravidade, podendo até 
mesmo caracterizar prevaricação, porque a denúncia 
implica na utilização daquele órgão, por servidores su-
balternos da Receita, com objetivos políticos, contra 
adversários do PT, o que é absolutamente intolerável 
numa democracia.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Se-
nador Antero Paes de Barros.

(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– 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 (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Concedo a palavra ao Senador João Batista Motta 
por permuta com o Senador Marco Maciel. S. Exª dis-
põe de 10 minutos.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez 
assomo a esta tribuna e com um pesar muito grande 
por causa do assunto que vou abordar.

Falo das estradas abandonadas, dos buracos de 
Norte a Sul do País, a vergonha nacional. Se o cidadão 
viajar por uma estrada estadual, seja em que Estado 
for hoje, vai encontrar uma estrada boa, vai encontrar 
uma estrada em condições de tráfego. Mas quando o 
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cidadão tem a infelicidade de transitar por uma rodovia 
federal, é difícil, é impossível: os buracos atraem os 
assaltantes. Com buracos e assaltantes, o caminho-
neiro não pode viajar, principalmente à noite, pois é 
assaltado e pode perder sua vida, deixando mulher e 
filhos abandonados.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no meu 
Estado, o Espírito Santo, há algumas obras federais 
que se tornaram verdadeiras cabeças de burros en-
terrados. Temos um acesso ao contorno de Colatina, 
no norte do meu Estado, cuja obra que começou há 
mais de 22 anos e até hoje não terminou. O Ministro 
vai ao local, na véspera das eleições, promete uma 
porção de coisas, mente como nunca ninguém mentiu 
igual. O povo acredita, o empreiteiro acredita e, hoje, 
tem mais de seis milhões para receber, e o Governo 
Federal se limita a pagar 311 mil. A essa altura, o em-
preiteiro já está rescindindo o seu contrato, não quer 
mais trabalhar para o Governo Federal, não acredita 
mais no Ministério dos Transportes.

É bem verdade que o Ministro é de um Estado 
onde não há estradas. É uma incoerência tremenda! 
Em se tratando de estradas boas ou ruins, de quebra-
molas, que não deixa nenhum caminhoneiro trafegar, 
de questão técnica, tudo bem, perdôo o Ministro, mas 
na questão do pagamento, de não confirmar o com-
promisso, de não pagar aquilo que se comprometeu a 
pagar, isso não. Isso não é coisa de homem, isso não 
é sério, principalmente de um Governo que se valeu 
do “valerioduto” para fazer campanha e para perma-
necer no governo. 

E não é só o contorno de Colatina. Temos também, 
Presidente, o contorno de Vitória. Este então é uma 
piada. A BR–101, a principal artéria do País, está com 
a obra abandonada. O Ministro prometeu, os políticos 
prometeram, e a obra está paralisada. O empreiteiro 
já rescindiu esse contrato, não há mais empresas para 
trabalhar. E tenho pedido aqui, por mais de uma vez, 
que o Ministro, que o Presidente da República, pelo 
menos por respeito ao povo capixaba, tenha coragem 
de dizer que não tem dinheiro para fazer uma pequena 
duplicação, para fazer um contorno na cidade de Vitó-
ria, que é um trecho da BR–101. Mas não! senta em 
cima do problema irresponsavelmente, promete libe-
rar verba e não libera, promete tocar obra e não toca, 
e fica mentindo, dizendo que vai fazer a transposição 
do Rio São Francisco.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Perfeitamente, Senador Pavan.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 
João Batista Motta, eu já devo ter ouvido aí acho que 

uns dez pronunciamentos de V. Exª – fiz as contas aqui 
rapidamente – sobre as obras que o povo capixaba, 
que confia no seu trabalho, reivindica para aquele Es-
tado. Em todos os seus pronunciamentos V. Exª tem 
feito um alerta ao Governo, tem sido porta-voz do povo 
do Espírito Santo aqui no Senado Federal. Hoje, mais 
uma vez, V. Exª o faz até com uma certa revolta e um 
pouco de vergonha, porque o Governo Federal pro-
mete e não cumpre. De maneira que eu queria dizer 
o seguinte, meu querido amigo Senador João Batista 
Motta: isto não é privilégio do Espírito Santo. O Brasil 
inteiro reclama. É o Paraná do nosso Senador Alvaro 
Dias, é o Estado de Santa Catarina, é o Rio Grande 
do Sul. Todos os Estados do Brasil reclamam muito da 
falta de respeito – e de investimento – deste Governo 
para com os nossos Estados e a população brasileira. 
Eu não sei se V. Exª liberou todas as suas emendas. 
Nós ficamos aqui dias, meses, debatendo com os pre-
feitos, com entidades, preparando aqueles míseros 
recursos que cabem ao Senador e às emendas, para 
que possamos atender a uma parte dos nossos pre-
feitos, aos vereadores e à população brasileira. Mas 
não conseguimos essa liberação. Já estamos no mês 
de novembro e eu não consigo liberar minhas emen-
das. Então, o Governo mente quando diz que vai libe-
rar recursos para as rodovias, mente quando diz que 
o Brasil vive às mil maravilhas, mente quando diz que 
tem um perfeito diálogo com os Parlamentares e que 
os atende. O Governo mente constantemente e, la-
mentavelmente, ainda há pessoas que nele acreditam. 
V. Exª reclama, e com razão. Nós também, de Santa 
Catarina, reclamamos e não sabemos mais o que di-
zer aos prefeitos que estão vindo amanhã, de todos 
os lugares do Brasil, em busca de um novo Orçamen-
to para o ano que vem, porque os recursos deste ano 
até agora não foram liberados. Eu peço a Deus que os 
Ministros olhem para nós também como representan-
tes legítimos – mesmo os Parlamentares da Oposição 
– e liberem os recursos que foram aprovados aqui no 
Congresso Nacional.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Senador Leonel Pavan, muito obrigado por suas 
palavras, mas eu não chego a tanto, de pedir ao Go-
verno Federal que faça obra. Eu queria, pelo menos, 
que houvesse um pouquinho de vergonha na cara e 
entregassem essa obra ao Governo de meu Estado, 
porque ele faria a obra. Ele fará obra, se o Governo 
Federal entregá-la. Senador Leonel Pavan, a coisa 
é tão vergonhosa que morrem diariamente várias e 
várias pessoas no trecho. É brincadeira com a vida 
humana o que estão fazendo em meu Estado! E não 
quero que o Governo Federal termine a obra, mas que 
a entregue ao Governo do Estado, a um Governador, 
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Senador Leonel Pavan, que empenha todas as suas 
obras em janeiro e ninguém mais mexe nelas. Se tive-
rem que contingenciar, vão contingenciar custeio, mas 
investimento não. Talvez seja a primeira vez no Brasil 
que se faça um projeto como esse. 

O meu Governador Paulo Hartung, que orgu-
lha meu Estado, está em condições de fazer ali tudo 
o que o Governo Federal tem deixado de fazer. Por 
isso, Senador, o que eu pedi, o que eu tenho pedido 
aqui desta tribuna é que o Governo Federal troque o 
Chefe do Distrito, o Sr. Hélio Bahia, que não é sequer 
um engenheiro civil, é um engenheiro mecânico que 
nunca trabalhou no serviço público, não sabe mexer 
com processos. Por isso as obras ficam paralisadas, 
e ele em cima de todos os problemas, sentado, sem 
resolvê-los.

O Ministro sabe, o diretor da região aqui sabe 
que é o pior encarregado de distrito do Brasil. Já foi 
dito isso aqui dentro do Ministério, mas o Governo não 
tem coragem de trocar, não tem coragem de mexer na 
equipe, não tem coragem de liberar a obra para que 
o Governo do Estado o faça. É uma vergonha, é uma 
tristeza para nós! O contorno de Vitória, repito, está 
com o seu contrato rescindido por irresponsabilidade 
do Governo Federal, Senador Pavan, Sr. Presidente. 

Muito obrigado pela consideração que teve quan-
do ultrapassei o meu tempo.

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

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra, pela ordem, o nobre Senador Juvên-
cio da Fonseca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS) 
– Eu gostaria de me inscrever para uma comunicação 
inadiável antes da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Fica V. Exª inscrito em segundo lugar.

Com a palavra o Senador João Capiberibe. V. Exª 
dispõe de dez minutos para o seu pronunciamento.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senado-
res, cumprimento a minha companheira, a Deputada 
Federal Janete Capiberibe; o Líder do meu Partido, 
Senador Antonio Carlos Valadares; o Deputado Fe-
deral Renato Casagrande, personalidades do Amapá 
que aqui estão presentes.

Estamos vivendo um momento importante na 
vida política nacional, um momento decisivo, quando, 
pela primeira vez na história deste Senado, se cassa 
o mandato legítimo de um Senador da República e 

também o de uma Deputada Federal, mandatos legí-
timos conquistados nas urnas, depois de uma longa 
trajetória de luta, de trabalho e de militância política, 
um mandato conquistado pela acumulação de com-
promisso e trabalho, desde a resistência democrática 
à Ditadura militar.

Aos 16 anos, estávamos nas ruas lutando por 
liberdade, lutando para garantir a ampliação dos es-
paços públicos. Tivemos que nos confrontar com a in-
tolerância, com a arrogância da Ditadura militar e só 
sofremos nos porões da Ditadura – sofremos a prisão, 
a tortura e o exílio.

E exatamente hoje, há 30 anos, um brasileiro 
como nós, cheio de esperança, cheio de fé em nos-
so País, era cruelmente assassinado nos porões da 
Ditadura militar. Esse brasileiro e tantos outros foram 
cantados nos versos de Aldir Blanc e nas músicas de 
João Bosco que falavam das Marias e Clarices e dos 
que percorreram o mundo, brasileiros exilados que não 
podiam viver na sua Pátria. E hoje completa 30 anos 
o sacrifício desse brasileiro, de sua morte traiçoeira 
nas mãos do Estado brasileiro. E foi há exatamente 
30 anos, no dia 25 de outubro de 1975.

Trinta anos depois, estamos vivendo um momento 
semelhante, já não mais numa Ditadura militar, mas 
numa conspiração silenciosa, não identificada, que age 
com intolerância para impedir que se exerça a política 
em nosso País em defesa daqueles que não têm voz, 
daqueles que estão fora do sistema. Nossos manda-
tos, meu e de minha companheira de vida e de luta, 
foram cassados por uma decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral. Acusados de comprarmos dois votos por R$ 
26,00 pagos à prestação. Parece até uma tentativa 
de desmoralizar as instituições republicanas. Como é 
possível que duas testemunhas analfabetas aceitem 
vender seus votos à prestação? Como é possível que 
elas tenham se dirigido ao cartório para assinar uma 
declaração dizendo que teriam recebido R$ 26,00 à 
prestação, assinado embaixo, sem saber o que tinham 
escrito. E mais: esse processo é marcado pela ausên-
cia de direitos mínimos de defesa.

Os nossos adversários, quando ingressaram no 
TRE, o fizeram porque o titular do Ministério Público 
Federal, um Procurador Federal ativo, não conseguiu 
enxergar nenhum crime na nossa campanha eleitoral. 
Muito menos o TRE do Amapá. Porém, Srªs e Srs. Se-
nadores, ao chegar ao TSE, o recurso especial trans-
formou-se em um recurso ordinário no dia da leitura do 
relatório e não nos foi dado prazo para estabelecermos 
uma nova defesa. Dois Ministros levantaram a incons-
titucionalidade e daí seguiu essa longa caminhada de 
inconstitucionalidade, de desrespeito à lei.
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Há um fato ainda mais grave. Ontem, no plenário 
desta Casa, levantei uma questão de ordem. A Cons-
tituição Federal do meu País me garante amplo direito 
de defesa nesta Casa, direito esse reproduzido no Re-
gimento Interno do Senado Federal. O direito à ampla 
defesa é dado mesmo ao criminoso mais hediondo, 
mas esse direito de defesa está sendo negado por esta 
Casa, Srs. Senadores. Eu não fui sequer citado. Não 
há um rito formalizado para que esta Instituição repu-
blicana chamada Senado ampute um de seus mem-
bros. A Constituição garante e o Regimento também, 
o Regimento votado por nós. O artigo em que fomos 
enquadrados é um artigo da lei ordinária do Código 
Eleitoral, da Lei nº 9.504, portanto, de lei ordinária, o 
que não está previsto na Constituição.

E esta Casa pode declarar vacância de cargos 
do Senado em duas circunstâncias: ou pela Mesa, 
quando nos casos explícitos, ou pelo Plenário naquilo 
que determina a Constituição.

Só – lembrem-se Srs. Senadores – se se conso-
lidar a cassação, o afastamento nosso, sem que nos 
tenham dado direito à defesa, está se constituindo um 
crime contra a Constituição Federal e contra o Regi-
mento Interno do Senado.

Qualquer criminoso, mesmo aqueles Senadores 
ou Deputados que tenham praticado um delito comum, 
mesmo condenados pela Justiça, ainda assim cabe ao 
Plenário dar a última palavra.

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

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Com certeza, Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Capi-
beribe, Deus escreve certo por linhas tortas. É hora, 
Presidente Alvaro Dias, deste Senado entender as coi-
sas e buscar as virtudes e não as falcatruas. O “não” 
foi a sociedade brasileira que deu ao Poder Executivo 
podre, ao Legislativo podre e ao Judiciário pior do que 
todos nós – “A fraude de Nelson Jobim”. Leonel Bri-
zola  atentai bem! , nenhum excedeu em grandeza e 
dignidade. Antes de morrer, escreveu os seus tijolaços, 
publicados no Jornal do Brasil, tais como “A fraude 
de Nelson Jobim”. Isso confirma que está tudo podre. 
E tem que se entender. É hora. O Senado tem que ter 
o seu significado. A população está repudiando gastar 
e pagar, para nós não entendermos essa falcatrua. E 
quero dizer que já fui convidado, em apartamento de 
Senador, há mais de dois anos, para comemorar a sua 
cassação. Isso é uma vergonha! Isso é uma imoralida-
de! Isso é uma indignidade! E entendam: Montesquieu 
colocou os três Poderes, que não chamo poder; poder 
é o povo, que paga a conta; é o povo, que disse “não” 
a esses três instrumentos podres da democracia. O 

Executivo está aí. Nunca dantes tanta corrupção, um 
mar de lama de corrupção! E o Judiciário, está aqui. 
“A fraude de Jobim”, Leonel Brizola. Então, um é para 
frear o outro. E digo isso com a autoridade de quem 
foi trazido pelas virtudes do povo do Piauí. Digo que, 
quando Prefeito, freei muitas vezes o Judiciário e fal-
catruas de desapropriar terrenos dos pobres. Quando 
Governador do Estado, a população foi nos buscar, 
porque acredita em nós, que fomos escolhidos por ela. 
Muito são os chamados, e poucos os escolhidos. V. Exª 
foi um desses escolhidos da história pelo povo. Então, 
é hora. Um Poder para frear o outro. Então, é hora de 
este Senado ter dignidade de frear esses fraudulentos. 
E não vai ser assim, não. É para frear. É contrapoder a 
democracia. E entendo mais adiante: não poder, mas 
instrumentos da democracia, porque poder é o povo; 
é o povo que paga a conta, é o povo que o trouxe 
para representá-lo, pela grandeza de mandato que V. 
Exª teve como Prefeito, como Governador de Estado. 
E nenhum destes 81 que aqui estão o excedeu em 
compostura, altruísmo, dignidade e vergonha nestes 
dias. Isso é uma das grandes indignidades! E esse foi 
o “não”. O “não” não foi contra ter revólver ou não ter 
revólver. O “não” foi a esses três instrumentos que es-
tão podres. E o Poder Legislativo, é seu dever. Como 
disse Montesquieu: frear, frear os outros. Mitterrand, na 
véspera de sua morte, escreveu em seu último livro, já 
com câncer, que deixaria uma mensagem que é para 
fortalecer os contrapoderes. Isso está nos fortalecen-
do? Não. Está é nos desmoralizando, nos escravizando 
cada vez mais. O povo é que é o poder. Só o povo teria 
esse poder de afastá-lo dessa tribuna. Este Senado, 
nos seus 181 anos, nunca foi tão bem representado 
como agora com a presença de V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.

Concedo um aparte ao Senador Antonio Carlos 
Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Senador Capiberibe, V. Exª assoma à tribu-
na no momento mais difícil de sua carreira política. 
O eleitorado do Amapá, nas urnas, traduziu a sua 
vontade ao elegê-lo Senador, e a sua esposa, Jane-
te, Deputada Federal. Por sinal, ela foi a mais votada 
daquele Estado. É uma pena, Srªs e Srs. Senadores, 
que o reconhecimento da soberania do voto esteja 
sendo colocado num segundo plano, esteja sendo 
postergado. O Poder Judiciário – eu o respeito na sua 
atividade específica – é soberano para tomar as suas 
decisões. No que toca à Constituição, tanto o Sena-
do como a Câmara são soberanos. No que se refere 
a esse aspecto, a essa particularidade, o Senado, ao 
conceder a V. Exª ampla defesa nessa matéria, não es-
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tará, de forma alguma, afrontando o Poder Judiciário. 
Ao contrário, estará garantindo a harmonia que deve 
prevalecer entre os dois Poderes, Judiciário e Legis-
lativo, e também aquele princípio que não deve faltar 
em nenhuma democracia do mundo – não vai faltar, 
não tenho a menor dúvida, aqui no Senado Federal –, 
que é o da ampla defesa, instituído em nossa Consti-
tuição como garantia de que o cidadão não pode ser 
alvo de injustiças, não pode ser alvo de tribunais de 
exceção, não pode ser alvo de medidas ou atos que se 
coadunam tão-somente com regimes totalitários. Por 
isso, ao terminar a minha intervenção, quero dizer a 
V. Exª que a nossa solidariedade é total, não apenas 
do ponto de vista político, mas também para assegu-
rar o cumprimento da Constituição, Carta Magna que 
assegura a todos nós direitos. E aqui está bem claro, 
Sr. Presidente, no inciso V do art. 55, que o Deputado 
ou o Senador podem ser cassados por decretação 
da Justiça Eleitoral. Mas o mesmo artigo, no § 3º, diz 
que é da competência da Mesa decretar a perda do 
mandato, mas assegurada ampla defesa, de acordo 
com o final do parágrafo. Tem coisa mais clara, Sr. 
Presidente, do que isso? Assegurada ampla defesa. 
Se a V. Exª, Senador Capiberibe, for negada ampla 
defesa pelo Senado Federal, que faz as leis, que fez 
a Constituição, estaremos sonegando a Carta Magna. 
Nesse caso, entraremos com alguma providência, se 
for necessária. Espero que isso não seja necessário, 
pois o Presidente do Senado Federal sempre agiu com 
equilíbrio. Ele foi eleito por todos nós; portanto, não re-
presenta apenas o PMDB nesta Casa, mas todos os 
partidos. Agindo com equilíbrio, como sempre agiu, o 
Senador Renan Calheiros atenderá à questão de or-
dem formulada por V. Exª na tarde de ontem, reunirá a 
Mesa e não decidirá sozinho uma coisa tão importante 
como essa, que é de cassar um Senador da República 
que foi eleito pelo povo e colocar em seu lugar um que 
foi eleito em terceiro lugar. Sr. Presidente, é inacredi-
tável o que vem acontecendo no Senado Federal. A 
minha solidariedade a V. Exª, Senador Capiberibe, e, 
acima de tudo, a minha solidariedade à Constituição 
Federal, que comanda esta Casa e comanda todos 
os brasileiros.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Sr. Senador Antonio Carlos Valadares.

Queria acrescentar que é a Constituição Federal 
que estabelece a harmonia entre os Poderes. E a Cons-
tituição Federal, no caso de cassação de mandato de 
Senador, é muito clara. Ela especifica todos os casos. 
O Regimento Interno do Senado reproduz aquilo que 
diz a Constituição Federal. Faz-me lembrar o que não 
gostaria de lembrar neste momento: meus tempos de 
prisão, submetido à Lei de Segurança Nacional, em que 

tínhamos um único direito. Estávamos em uma prisão 
de presos comuns, mas, lá no finalzinho, a Lei de Se-
gurança Nacional nos garantia uma pequena distinção. 
Quero invocar essa distinção, que está muito clara na 
Constituição Federal, Sr. Presidente, e no regulamento 
do Senado Federal: que me garantam o direito ao con-
traditório, que me garantam o direito de defesa. Estou 
há três anos militando nesta Casa, trabalhando ombro 
a ombro com tantos companheiros. Será possível, meu 
Deus, que não me darão o direito de me explicar, de 
me defender diante dos meus pares?

Concedo um aparte ao Senador Roberto Sa-
turnino.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Se-
nador João Capiberibe, já me manifestei outras vezes, 
mas quero repetir aqui a minha inconformidade com 
esta decisão do Tribunal. Respeito o Poder Judiciário, 
mas não me conformo com esta decisão, esta senten-
ça, porque conheço V. Exª suficientemente, de tempos, 
de proximidade, de convivência, para ter a certeza 
absoluta de que há algo muito errado nesta decisão, 
alguma coisa que ainda não veio à transparência, algo 
que está nos subterrâneos. Não sei o que é, não farei 
prejulgamentos, mas tenho a minha convicção de que 
algo está muito errado. Eu não me conformo, como 
Senador, como colega de V. Exª, como pessoa que o 
conhece há muito tempo, que conhece a sua biografia, 
o seu trabalho, a sua história, o seu caráter, eu não 
me conformo com isso. Então, é claro que esta pos-
tulação de direito de ampla defesa perante a Mesa é 
o mínimo dos mínimos dos mínimos. Tenho absoluta 
certeza de que a Mesa do Senado não indeferirá esta 
postulação de V. Exª. Mas, ao lado disso, quero dizer 
que ainda espero que venha à tona qualquer coisa 
que está no subterrâneo, que não está transparente, 
que determinou esta decisão do Tribunal, com a qual 
não me conformo, pelo que conheço de V. Exª. Já me 
manifestei várias vezes, mas quero repetir aqui essa 
manifestação.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senador Saturnino.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Capiberibe, V. Exª me permite um aparte?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Com certeza, Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Capiberibe, tenho acompanhado o caso de V. Exª com 
preocupação, buscando pura e simplesmente entrar 
pelas veredas da verdade. Entendo que V. Exª merece 
todo o direito à mais ampla defesa, levando em conta 
que é preciso se dar direito a ampla defesa a quem 
quer que seja acusado nesta democracia brasileira que 
tantos de nós ajudamos a construir. Eu estou vendo 
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aqui na UOL, hoje: “Arquivos do relatório que pede a 
cassação de Dirceu são apagados”. Eu registro a va-
lentia pessoal do Ministro José Dirceu. É um homem 
valente. Está lutando pelo que entende que é o direi-
to dele. Eu não critico as postergações que ele tem 
buscado e até obtido. Não critico. Se está no Direito e 
tem cabimento regimental e constitucional, que ele o 
faça! Que usufrua dessa possibilidade. Eu, se fosse 
Deputado, votaria pela cassação do mandato dele. Eu 
não entendo por que V. Exª não teria o direito de usar 
todos os argumentos regimentais para defender um 
mandato que lhe foi conferido pelo povo do Amapá. 
Nada contra quem vai assumir. Sou de um partido que 
não se tem coligado tradicionalmente com o seu. V. Exª 
não se perfila aqui nas hostes que são as minhas. V. 
Exª vota com um governo que eu combato. Eu estou 
simplesmente entendendo que transcorreu muito me-
nos da metade do seu mandato, o que causa bastante 
pesar. Sou neto de um juiz e tenho o maior respeito 
por decisões da Suprema Corte. Sempre digo que a 
Suprema Corte é soberana. Eu sou Arthur, mas, se 
ela resolver em última instância que meu nome pas-
se a ser Fernando, João, Albuquerque ou Gabriel, eu 
me curvo. Qualquer nome que a Suprema Corte me 
der eu aceitarei, porque tenho de me curvar, como 
democrata, àquela corte que define o que é ou não 
constitucional no País. Portanto, não estou aqui de 
jeito algum contestando a Suprema Corte. Estou pura 
e simplesmente, louvado em argumentos muito bem 
expendidos aqui pelo Líder Antonio Carlos Valadares e 
pelos colegas de vários partidos que se manifestaram, 
não em solidariedade a V. Exª – não entendi assim –, 
mas na perspectiva de garantirmos a ampla defesa a 
quem está diante de um momento tão drástico. Se eu, 
como adversário fidagal de uma pessoa da qual pesso-
almente não gosto, que é o Sr. José Dirceu, reconheço 
que é legítima sua busca por todos os direitos – não é 
legítimo arrombar cofre, arrombar computador de quem 
quer que seja, de Relator, para saber o que está ali, 
isso é coisa de gente que se porta à margem da lei, 
mas é legítimo o Sr. José Dirceu buscar o seu último 
direito, até o último suspiro –, se reconheço isso numa 
pessoa da qual eu não gosto pessoalmente, como é 
que eu poderia imaginar como mais justo que V. Exª 
não tivesse tratamento pelo menos idêntico? Portan-
to, eu gostaria, neste momento, de dizer que esta é 
minha posição e tenho certeza de que é uma posição 
que passa pelo consenso de meu Partido, não tenho 
dúvida disso. Trata-se de termos um certo desejo de 
ver justiça sendo feita. Se, ao fim e ao cabo, o destino, 
os fados quiserem o mandato de V. Exª em holocaus-
to, eles o terão. Mas que seja observada a questão da 
Constituição, a questão do rito de ampla defesa, para 

que não se pareça com nada à imagem e semelhança 
de Torquemada e da inquisição. Portanto, quero me as-
sociar àqueles que entendem que a democracia se faz 
até das postergações, se faz da tentativa de alguém se 
defender, se está posto como réu, até o último minuto, 
até o último alento. E V. Exª não faz mal. V. Exª se diz 
moderado e faz bem na tribuna brigando por isso. Por-
tanto, eu vim aqui trazer a minha palavra como Líder 
do PSDB, com o acatamento que tenho por V. Exª, mas 
sobretudo com o acatamento que tenho pela figura do 
direito de defesa, que não nego ao Sr. José Dirceu e 
que, portanto, eu não negaria a V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Líder Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador João Capiberibe, peço um minuto a V. Exª 
para lhe dizer que a Mesa já estendeu 25 minutos além 
do tempo regimental e pedir aos Srs. Senadores que 
objetivem os apartes. Todos terão o direito de se ma-
nifestar em relação a V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Complemento dizendo que meu direito está contem-
plado na Constituição e no Regimento Interno. O nosso 
pleito é que a Mesa atenda o nosso direito.

Eu concedo um aparte ao Senador Cristovam 
Buarque e, em seguida, ao Senador Sibá Machado e 
ao Senador Paulo Paim.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor Tião Viana, Presidente da Mesa, Senador João 
Capiberibe, Srªs e Srs. Senadores, eu achava que 
nas últimas semanas tínhamos chegado ao limite da 
vergonha da corrupção que toma conta do Brasil. Eu 
não pensava que ia chegar ao ponto de ter vergonha 
da ética, mas é o que sinto hoje. Eu estou com ver-
gonha de uma ética que, em nome de uma lei para 
moralizar o exercício do mandato parlamentar, esteja 
sendo usada para retirar o mandato de um senador 
por meio de uma manipulação clara, que não resiste 
aos olhos de quem quer ver. Eu não vou aqui defendê-
lo pela sua história, Senador, pelo heroísmo da sua 
vida política. Eu não vou aqui defendê-lo pelo fato de 
que o senhor apresentou a lei mais moralizadora que 
temos até hoje, que está em trâmite nesta Casa. Não 
vou defendê-lo pelo fato ridículo de terem-no acusa-
do de ter comprado dois votos por R$26,00 cada um. 
Não vou defendê-lo pelo fato de que as pessoas que 
disseram que tinham vendido os votos voltaram atrás 
e de que essa posição não foi aceita. Mais do que de-
fendê-lo, quero dizer que vejo, Presidente Tião Viana, 
um momento muito arriscado para a democracia bra-
sileira, democracia que só sobrevive pelo equilíbrio 
dos Poderes. Estou vendo um profundo desequilíbrio 
nos Poderes, não apenas porque o Supremo Tribunal 
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Federal manda uma decisão e nós não a discutimos, 
porque tudo o que estamos fazendo aqui é faz-de-con-
ta. O mais grave é que isso foi decidido pelo voto de 
Minerva do Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
rompendo uma tradição que vem desde o Direito Ro-
mano de que “na dúvida, a favor do réu”. Dessa vez, 
na dúvida, contra o réu. Trata-se de um Presidente do 
Supremo que é candidato a Presidente da República e 
que, ao meu ver, nunca se desfez de ser um militante 
do PMDB. Não é filiado, porque a lei não o permite, mas 
é, sim, um militante, tanto que é candidato e não des-
mente a sua candidatura. Outra aberração neste País: 
permitir que algumas categorias só precisem entrar no 
Partido faltando seis meses para as eleições, enquan-
to outras devem fazê-lo um ano antes. Sr. Presidente, 
esta Casa tem, sim, que tomar uma posição diante 
desse fato. Fomos cercados por tanques no passado 
e não podemos ser cercados por togas no presente. 
A maneira é ouvir, ouvir um Senador eleito com cen-
tenas de milhares de votos. Não estou propondo des-
cumprir uma determinação, mas proponho que essa 
determinação leve em conta que existe um Poder que 
não é superior ao Judiciário, mas é igual, igual, igual, 
e temos que lutar por essa igualdade ou não vamos 
merecer da história o respeito por não termos atendido 
com rigor, com respeito e com seriedade o momento 
em que vivemos. Senador Capiberibe, muito mais do 
que o seu mandato, a democracia e o equilíbrio entre 
os Três Poderes estão sendo julgados.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador.

Concedo o aparte ao Senador Sibá Machado 
e, em seguida, ao Senador Paulo Paim e ao Senador 
Geraldo Mesquita Júnior.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Em pri-
meiro lugar, Sr. Presidente, não sei se ainda estou 
inscrito, mas, se estiver, posso abdicar da minha ins-
crição em favor do pronunciamento do Senador João 
Capiberibe, para concluir os apartes que estou vendo 
ainda ocorrerão. Em segundo lugar, quero dizer que, 
no Estado do Acre, as pessoas que o conheceram, 
principalmente, têm um respeito muito profundo por 
V. Exª, porque já trabalhou por lá, prestou um grande 
trabalho ao sucesso do desenvolvimento do nosso 
Estado, retornando ao Amapá, sendo hoje Senador 
da República, tendo sido Governador daquele Estado 
por dois mandatos. Estamos diante de um problema 
claro: não vamos tratar do mérito, como outros já fala-
ram – não há tempo para isso. Temos de tratar de uma 
decisão imediata: se o Presidente da Casa, a Mesa 
Diretora vai dar cumprimento ou não a um mandado 
do Supremo Tribunal Federal. Senador João Capibe-
ribe, o Senador Renan Calheiros encontra-se também 

diante de um impasse, de um problema, dada a forma 
como veio a decisão do Supremo, pelo que me consta, 
desconstituindo o diploma de V. Exª e reconstituindo 
o diploma do seu concorrente, que está na iminência 
de assumir o mandato. O prazo, segundo consta, está 
exaurido. Precisamos compreender que o Senador Re-
nan Calheiros está com a preocupação de atrair para 
si um descumprimento judicial, mas foi sugerido a S. 
Exª que pudesse o Plenário da Casa se reportar so-
bre o assunto e propor uma protelação, um prazo para 
que V. Exª possa, aqui no Senado, fazer a sua defesa. 
Por que isso? É claro que o processo já transcorreu 
as instâncias da esfera judicial. Vi de perto, na Câma-
ra dos Deputados, alguns mandatos de Deputado que 
também já haviam transitado em julgado em todas as 
instâncias judiciais, mas, mesmo assim, a Mesa Dire-
tora delegou para as instâncias internas da Câmara 
os procedimentos – ao Conselho, à Corregedoria, à 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
Já vi casos que voltaram à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. Se há um procedimento 
na Câmara, fico pensando ser possível adotá-lo aqui 
também. A preocupação do Senador Renan Calhei-
ros procede, pois não podemos atribuir a S. Exª uma 
decisão unilateral para sim ou para não. Nesse caso, 
acredito no esforço de alguns Senadores que estive-
ram ainda há pouco com S. Exª, conversando sobre 
encontrarmos ainda na tarde de hoje a saída que pos-
sa, digamos assim, não ser considerada uma afronta 
da Presidência do Senado a uma decisão do Supre-
mo, mas que seja também uma decisão coletiva deste 
Plenário. V. Exª não pode ser tratado assim: alguém 
vem e o retira daqui, e fica por isso mesmo. Essa é a 
preocupação que hoje paira nesta Casa em relação 
a V. Exª. Pelo menos, percebi isso entre as pessoas 
com quem conversei na tarde de hoje. Evidentemen-
te, fico também numa situação muito difícil ao ver um 
tratamento dessa natureza, pois tenho uma vida muito 
recente no Senado. Sinto-me tão constrangido quanto 
V. Exª diante do tratamento que lhe está sendo dado. 
Portanto, solidarizo-me com V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senador Sibá Machado.

Concedo o aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

João Capiberibe, dirijo-me também, neste momento, 
à Deputada Janete Capiberibe, essa lutadora, essa 
guerreira, que acompanha V. Exª ao longo de sua vida, 
sempre com uma história que orgulha cada um de nós 
em defesa do nosso povo, da nossa gente e da nossa 
Pátria. Ressalto que o que V. Exª pede não pode ser 
recusado pela Mesa. Eu conversava há pouco sobre 
o tema com Presidente desta sessão, Senador Tião 
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Viana, e sei que S. Exª está mais do que sensibilizado 
com essa questão. O que o Senador João Capiberibe 
nos pede é somente que lhe demos o direito à defesa. 
Eu diria mais, Senador João Capiberibe: vamos dar o 
direito até de o outro lado se pronunciar. Quero dar a 
V. Exª o direito à defesa, pois, para nós, a única versão 
que existe é aquela que se refere aos dois votos no 
valor de R$26,00, o que é inadmissível. O Brasil está 
assistindo hoje à TV Senado. Como alguém pode ser 
cassado por isso que está sendo dito? V. Exª pede que 
lhe seja dado o direito ao contraditório. V. Exª pede: 
“Deixem que eu explique à Casa o que aconteceu”. 
Não pode uma decisão unilateral ser assim tomada, 
estabelecendo que V. Exª seja afastado, quando eu 
duvido que haja um Senador que venha aqui defender 
tese contrária à que estamos defendendo. Podemos 
passar aqui a tarde toda. Senador Tião Viana, sei que 
V. Exª será tolerante. Podemos ficar aqui noite adentro. 
Duvido que haja um Senador que alevante o microfone 
para falar da sua honra, da sua história, contra V. Exª. 
Como pode, Senador Tião Viana? Trata-se de um Se-
nador que tem a unidade do Plenário. Ninguém veio 
aqui falar o contrário; pode pensar – mas quem pen-
sa deve falar. Quero fazer um apelo à Mesa, de qual 
fiz parte, com muito orgulho: que decida pelo direito 
à defesa. É mais do que legítimo. Depois de ouvir to-
dos os Pares, se tiver alguma dúvida, que submeta a 
questão ao Plenário, que é soberano. Se não querem 
tomar uma decisão isolada, do Presidente ou da Mesa, 
pois bem, remetam-na ao Plenário. Que a Mesa não 
se posicione, se assim entender. Deixe a decisão para 
este Plenário, e eu duvido que V. Exª não receba, por 
unanimidade deste Plenário, o direito legítimo, como 
diz a Constituição, de expor o seu ponto de vista. Minha 
solidariedade à sua história e à sua vida. Tenho certeza 
de que o Plenário do Senado está com V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senador Paulo Paim.

Concedo o aparte ao Senador Geraldo Mesqui-
ta Júnior e, em seguida, ao Senador Sérgio Cabral, à 
Senadora Patrícia e ao Senador Suplicy.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (P – SOL – AC) 
– Senador Capiberibe, já militamos juntos no mesmo 
Partido. V. Exª permanece no PSB, Partido do qual me 
afastei afastei por razões do conhecimento público e 
que não cabe trazer mais uma vez à luz. Estou em de-
fesa do mandato de V. Exª e do mandato de sua dig-
níssima esposa, a Deputada Janete Capiberibe, desde 
que V. Exª chegou a esta Casa e o envolveram nesse 
imbróglio. Tão logo o Supremo decidiu acerca de seu 
mandato, talvez eu tenha sido o primeiro Senador a ir 
ao seu gabinete e lhe dar um abraço não apenas de 
solidariedade, mas como se dissesse: “Senador Ca-

piberibe, continuo na defesa intransigente do direito 
que V. Exª tem de brigar pelo mandato legitimamente 
conquistado nas urnas, lindamente conquistado nas 
urnas”. E para que não pensem: “Olha, o Geraldo está 
tomando a defesa do mandato do Capi, porque surgiu 
agora uma denúncia contra ele, e tal, e ele está queren-
do fazer média com o Capi” – V. Exª me conhece e sabe 
que não se trata disso –, repito: recentemente,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (P-SOL – AC) 
– No dia em que o Supremo Tribunal Federal decidiu o 
recurso que V. Exª protocolou naquele tribunal, talvez 
eu tenha sido o primeiro Senador a lhe dar, em seu 
gabinete, um abraço de solidariedade.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– É verdade.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (P-SOL – AL) 
– E estou aqui neste plenário, mais uma vez, na de-
fesa intransigente do seu direito legítimo e amplo de 
defesa. O Poder Judiciário esgotou sua instância. V. 
Exª é um ente político, é um membro desta Casa. A 
instância esgotada no Poder Judiciário, a meu ver, na 
minha modesta interpretação, não tira de V. Exª o di-
reito de manter assegurado nesta Casa o direito de 
continuar a brigar por seu mandato, o direito da ampla 
e legítima defesa. Nesse sentido, fomos em comitiva, 
vários Senadores, há poucos instantes, ao Gabinete do 
Presidente da Casa, nos ombros de quem pesa uma 
enorme responsabilidade, tratar da possibilidade de 
darmos seqüência a este assunto. O Senador Renan 
Calheiros tem hoje uma responsabilidade enorme como 
Presidente do Senado Federal. Todos entendemos as 
razões dos atos que S. Exª possivelmente deva prati-
car. Quero deixar claro a V. Exª e a este Plenário que, 
assim como eu, muitos ou todos aqui, de acordo com 
a decisão do Presidente desta Casa, recorreremos da 
decisão, se esta não for favorável a V. Exª. Tenho cer-
teza absoluta de que a maioria dos Senadores assim 
agirá. Tenho observado nesta Casa decisões que por 
vezes a Mesa entende de compartilhar com o Plenário. 
Deixo muito claro isto: se a decisão que o Presidente 
desta Casa houver de tomar for desfavorável a V. Exª, 
serei um dos Parlamentares a entrar com recurso a 
fim de que a decisão seja submetida a este Plenário, 
e este dê curso à possibilidade de V. Exª se defender, 
de expor à exaustão seus argumentos, para que, numa 
decisão política que não significa desrespeito à deci-
são do Poder Judiciário, que esgotou sua instância, 
possamos deliberar acerca da continuidade ou não 
do mandato de V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Geraldo Mesquita Júnior.
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Peço desculpas ao Senador José Jorge, a quem 
concedo o aparte.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Meu caro Sena-
dor João Capiberibe, desde o começo desse processo, 
sempre fui solidário com V. Exª, e sempre torci para 
que, finalmente, isso terminasse bem. Não poderia 
também ser diferente neste momento. Todos nós co-
nhecemos sua carreira de homem público, uma car-
reira longa. V. Exª sempre teve um comportamento 
exemplar. Portanto, entendemos que deve ter todos 
os direitos de defesa possíveis, a fim de que seja feita 
a justiça. Portanto, gostaria de me solidarizar com V. 
Exª neste momento.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador José Jorge.

Ouço o Senador César Borges.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador João 

Capiberibe, gostaria de aqui dar o testemunho de que, 
quando Governador, fui colega de V. Exª, a quem co-
nheci como Governador. O trato de V. Exª, aqui nesta 
Casa e no passado, tem sido de elegância e de gen-
tileza. Este é um mandato que V. Exª conquistou nas 
urnas. Fui autor de uma proposta de modificação na 
legislação eleitoral que permite que simplesmente 
através de provas testemunhais seja possível retirar 
mandatos, que são a expressão legítima da vontade 
popular. Retirar mandatos dessa forma considero um 
atentado à vontade popular e, por conseqüência, à 
democracia. Não podemos aceitar esse tipo de proce-
dimento. Não conheço toda a trajetória de V. Exª, mas 
ouvi depoimentos de colegas que a conhecem. Conhe-
ço V. Exª há algum tempo. Penso que seu mandato foi 
conquistado porque assim quis o povo do Amapá. É 
muito difícil aceitar que o Poder Judiciário possa, por 
provas testemunhais de votos que eventualmente te-
riam sido cooptados, o que não tem nenhuma impor-
tância para o resultado eleitoral, por meio do Tribunal 
Superior Eleitoral, desejar a saída de V. Exª desta 
Casa. Temos notícia de que, no Supremo Tribunal Fe-
deral, houve empate no recurso contra o mérito e que 
a decisão se deu pelo voto de Minerva do Presidente. 
Gostaria de que V. Exª esclarecesse esse fato. Neste 
momento, eu me solidarizo com V. Exª. Na verdade, 
sou a favor do voto popular. Penso que o afastamento 
de um mandato é algo muito sério. Não se faz à-toa, 
por qualquer questão, muito menos por uma denún-
cia que me parece tão frágil como essa, de dois votos 
cooptados por R$26,00. Pelo que conheço de V. Exª, 
posso afirmar que não vejo coerência nesse tipo de 
acusação. Era o depoimento que gostaria de fazer. Es-
pero que ainda haja a possibilidade de V. Exª continuar 
nesta Casa, realizando seu trabalho a favor do Brasil 
e do Amapá. Muito obrigado.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senador César Borges.

Esclareço que a última decisão do Supremo Tri-
bunal Federal terminou em empate, e o voto decisivo 
foi do Presidente Nelson Jobim. Há uma regra, uma 
norma ou um princípio – in dubio, pro reo –, em que, 
na dúvida, o voto do Presidente, em geral, absolve, 
mas, em nosso caso, terminou por nos condenar.

Após a explicação, concedo o aparte ao Senador 
Sérgio Cabral.

O Sr. Sérgio Cabral (PMDB – RJ) – Senador 
João Capiberibe, o Estado do Rio de Janeiro conferiu 
a V. Exª, há meses, a Medalha Tiradentes, a mais alta 
condecoração do Parlamento Estadual, e com muita 
justiça. V. Exª foi uma referência durante os oito anos 
em que governou o Estado do Amapá, uma referência 
de probidade, de austeridade, de compromisso com 
o povo, de enfrentamento a uma elite atrasada, uma 
elite com uma visão antiga de práticas políticas. Du-
rante o período em que V. Exª governava o Estado do 
Amapá, eu era Presidente da Assembléia Legislativa e 
um grande admirador de V. Exª. Aqui chegando, pude 
constatar seu alto espírito público, seu compromisso 
com o povo, sua maneira simples de agir, de lutar pela 
população, seu engajamento sempre em questões po-
pulares, sempre com uma visão progressista da vida 
pública. E tenho certeza de que, nesta tarde no plenário 
do Senado Federal, estas manifestações não serão em 
vão. Algo sairá desta tarde, materializado em uma ação 
desta Casa no respeito aos Três Poderes, à indepen-
dência dos Poderes. Mas alguma solução há que ser 
encontrada para repararmos esse processo, que não 
pode ter um fim que seja o fim de uma carreira política 
tão brilhante, tão comprometida com a população e tão 
justamente trazida ao Senado pela população do Esta-
do de V. Exª, com uma expressiva votação popular. A 
minha crença é que, depois de manifestações de Se-
nadores do PFL, do PSDB, do PMDB, do PT, do PSB, 
do P-SOL, de todos os Partidos, isso não será em vão. 
Fique certo disso. Encontraremos uma solução dentro 
do Estado do direito democrático, dentro da legalidade. 
Ninguém aqui quer proteger e garantir impunidade de 
ninguém, porque temos certeza não só da sua boa-fé 
como da sua lisura e inocência nesse processo.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senador Sérgio Cabral. 

Concedo um aparte ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas 
a Senadora Patrícia Saboya Gomes estava na minha 
frente. Até posso falar porque sei que, deixando S. Exª 
para depois, será muito especial. Então, se a Sena-
dora Patrícia considerar assim... Senador João Capi-
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beribe, desde os tempos em que conheci V. Exª como 
Governador do Estado do Amapá, pude acompanhar 
a sua trajetória, a seriedade do seu trabalho. Da mes-
ma forma, desde os primeiros dias aqui no Senado, 
sou testemunha da seriedade, de seu compromisso, 
os pareceres que têm dado, os projetos que têm apre-
sentado. A sua história de luta pela transparência, tão 
ilustrada pelo projeto que V. Exª aqui apresentou e que 
foi aprovado por nós, espelhando a sua experiência no 
Amapá de tornar inteiramente transparente os gastos 
do orçamento na sua gestão, possibilitando que isso 
fosse até dado como exemplo no Ministério de Ciência 
e Tecnologia de responsabilidade do PSB, mas muito 
pelo estímulo de V. Exª. Ressalto também que a pre-
sença da Deputada Luiza Erundina aqui, ao lado da 
Deputada Janete Capiberibe, constitui também como 
que uma garantia, um peso, uma adjetivação da sua 
seriedade de propósitos e de procedimentos. Em qual-
quer situação da minha vida, posso citar V. Exª como 
um exemplo de seriedade, honestidade de propósitos 
e de ação na vida política, na vida pessoal, porque 
eu o conheço até mais do que a Janete, mas por ter 
sido companheiro por muito tempo dela, trabalhando 
junto com ela, então, a presença da Deputada Luiza 
Erundina aqui é também um testemunho formidável a 
seu favor. Solidarizo-me com o apelo que todos estão 
fazendo ao Presidente Renan Calheiros, claro que res-
peitando a justiça deste País. Mas há que se chegar a 
um caminho de entendimento em defesa do interesse 
maior do povo do Amapá.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senador Suplicy.

Concedo um aparte à Senadora Patrícia Saboya 
Gomes.

A Srª Patrícia Saboya Gomes (Bloco/PSB – CE) 
– Senador João Capiberibe, enquanto eu ouvia os ou-
tros colegas aqui a fazer a sua defesa, eu me lembrava 
de que, logo que cheguei a esta Casa, V. Exª me con-
vidou, a mim e a outros colegas, para conversar sobre 
assuntos relevantes do País, independentemente da 
nossa posição partidária. Naquela época, eu não era 
do PSB, o Partido de V. Exª, mas do PPS. Eu via a sua 
vontade de falar, discutir e debater assuntos relevan-
tes do País, que dizem respeito não apenas a ques-
tões partidárias, mas também a todos nós, homens 
e mulheres de boa-fé, que acreditamos ser possível 
construir um país mais justo, decente e transparente. 
E V. Exª tem se comportado assim ao longo da sua 
trajetória de vida, sendo um dos políticos certamente 
mais admirados e respeitados desta Casa, pela forma 
como tem se conduzido. Eu quero, como os outros co-
legas, fazer esse apelo ao Presidente do Senado para 
que essa decisão seja do Plenário desta Casa. Tantas 

e tantas vezes é colocado, em discussões ardentes 
nesta Casa, que o Plenário é soberano. Pois bem, se 
o Plenário é realmente soberano, que essa decisão 
seja discutida nesta Casa por nós, Parlamentares, que 
conhecemos sua vida, que conhecemos sua trajetória. 
Não quero, de forma alguma, aqui fazer uma grosseria 
à Justiça, não é meu feitio. Mas queria lembrar que, no 
momento que o Brasil está vivendo uma crise política 
tão séria, que coloca a vida de cada um de nós, polí-
ticos, em xeque, que coloca sob suspeita cada um de 
nós, políticos, pudéssemos, sim, fazer justiça e punir 
aqueles que erraram, que acabaram se beneficiando 
de recursos públicos, que desviaram recursos públicos, 
que praticaram corrupção. As estatísticas mostram que 
72 bilhões de reais por ano se vão neste País com cor-
rupção, o que daria para construir três, quatro milhões 
de casas, ou mesmo para aprovar um outro Fundo de 
Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Fundeb)*, que custa 60 bilhões, e tantas e tantas ou-
tras coisas que neste País precisam ser feitas. Mas V. 
Exª continua aqui, de uma forma serena, equilibrada, 
certamente muito sofrida e muito doída, como tenho 
conversado com V. Exª e com a Janete, essa Deputada 
que é uma referência também para todas nós, mulhe-
res, pelo trabalho que vem realizando e que realizou 
em seu Estado. Isso é lamentável! Num momento de 
crise, em que existem tantos atores de corrupção que 
chega a confundir-nos, eu me pergunto: que país nós 
queremos e em que país nós vivemos? Um homem 
de bem, correto, honesto, que apresenta uma lei de 
transparência que chama a atenção de toda a mídia 
nacional, querem, hoje, afastá-lo de seu mandato e de 
seu povo?! Senador João Capiberibe, tem aqui minha 
palavra de solidariedade, a minha força e determina-
ção de ajudar V. Exª naquilo que for preciso, da forma 
como for preciso, independentemente de estarmos no 
mesmo partido, mas porque antes já o conhecia e já 
o admirava como um grande político. Tenha a nossa 
solidariedade, a nossa disposição de ajudá-lo e de 
fazer realmente com que essa decisão possa vir para 
o Plenário desta Casa, que, soberanamente, decida 
sobre o destino de V. Exª. Muito obrigado.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Muito obrigado, Senadora Patrícia.

O Líder Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 

Capiberibe, já o apartei e não quero redundar. Mas é 
para registrar que uma figura eminentíssima do mun-
do, um polonês especializado em China, em Índia, em 
América Latina, em Israel, em Tigres Asiáticos, em 
França, e portanto em Europa Ocidental, em Europa 
Oriental por ser polonês, uma das figuras mais cultas 
com as quais já pude travar contato, o meu ex-Pro-
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fessor, o ex-orientador no Centro de Estudos sobre o 
Brasil Contemporâneo da Escola de Estudos Sociais, 
em Paris, ex-Professor do Ministro Cristovam Buarque 
que está aqui para lhe dar um abraço. Eu me refiro – e 
V. Exª já sabe a quem – ao Professor Ignacy Sachs. 
(Palmas.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Eu me sinto muito honrado com a presença do Pro-
fessor Ignacy Sachs. 

Eu gostaria de fazer duas revelações que, acho, 
não constam no meu currículo. Eu sou membro, Cava-
lheiro de Honra da França e tenho também uma meda-
lha de Palmas Acadêmicas, do Ministério da Educação 
francesa. E tive oportunidade de conviver com o Pro-
fessor Ignacy Sachs, discutir e debater alguns projetos 
de desenvolvimento para a nossa querida Amazônia, 
Senador Arthur Virgílio.

Mas eu gostaria de conceder a palavra a uma 
das pessoas que eu admiro e que, há muitos anos, 
faz parte dos meus ídolos políticos, o Senador Pedro 
Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador 
Capiberibe, conhecia V. Exª pela repercussão da sua 
atitude, da sua atividade no seu Governo. V. Exª, aqui 
na Casa, desde o seu primeiro pronunciamento, foi 
uma referência. V. Exª seguiu uma linha no campo da 
ética, da seriedade, no campo da correção. Propôs, 
como Governador, verificar e analisar a situação do 
Governo, no que tange à fiscalização do emprego do 
dinheiro público...

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É má vonta-
de comigo, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Está assegurada a palavra a V. Exª.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Obrigado. 
De repente, aparece essa questão. Vinte e cinco ou 
vinte e nove reais, duas passagens serem motivo para 
cassar o mandato de Parlamentares, de um Senador 
e uma Deputada Federal? Não consigo entender. 
Não consigo entender também a rapidez com que, 
de repente, isso aconteceu, sem mais nem menos. 
Eu não tenho nenhuma dúvida quanto ao artigo da 
Constituição; ele existe e é claro: dá amplo direito de 
defesa. Então, a Presidência do Senado haverá de 
entender que, acima do Senado, está a Constituição. 
E se a Constituição diz que V. Exª tem amplo direi-
to de defesa, V. Exª terá amplo direito de defesa! O 
Supremo não está entrando todo dia aqui na Casa? 
Todo dia ele está aqui. O Presidente do Supremo deu 

um voto fantástico no dia do ex-Chefe da Casa Civil 
e fez uma afirmativa que considero das mais sérias: 
amanhã o Congresso vai querer julgar Ministro do 
Supremo. Pode ser. Se a Constituição diz e fala, nós 
vamos cumprir a Constituição. Presidente da Repú-
blica pode ter impeachment, e o Senado pode votar; 
Parlamentares podem ser cassados, e o Supremo 
pode votar; então os membros do Tribunal também 
podem ser atingidos. É mais do que evidente. Agora, 
a afirmativa foi pesada, no sentido de que estamos 
crescendo demais e que, amanhã, vamos querer olhar 
e examinar os atos dos Ministros do Supremo. Mas 
se eles pensam assim e se investigam os atos de 
rotina, atos de uma Comissão de Ética com relação 
à Comissão e ao Plenário, como não vamos cumprir 
um artigo da Constituição Federal que diz que ele terá 
amplo direito de defesa? O artigo está lá. É muito mais 
importante o Presidente do Senado dar o exemplo. 
Como vai ser? Vamos ver. Que se entregue o caso 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A 
questão toda é fazermos o requerimento, esta Casa 
aprová-lo e enviar o processo para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB  SE) 
– O requerimento já está na Mesa, Senador Pedro Si-
mon, pedindo audiência da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Se já está 
na Mesa, vamos votar.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB  SE) 
– É de minha autoria e do Senador Delcídio Amaral.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Vamos vo-
tar. E, votando, vai para a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania; na Comissão, vamos decidir logo 
o que vamos fazer. Essa é a questão. O que não pode 
é haver um artigo na Constituição que lhe garante 
amplo direito de defesa, e o Presidente do Senado 
vir aqui e dar posse a outro Senador. Não pode. Não 
pode; sinceramente, não pode, até porque quem fez 
esse movimento é a unanimidade do Senado, pratica-
mente todos os Partidos. O normal, uma situação já 
tranqüila e serena, é o Presidente do Senado colocar 
em votação no plenário. Se o Plenário votar contra, 
votou contra. Compete à soberania do Senado. O Se-
nado terá oportunidade de dizer “não quero que vá 
para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia; o caso está encerrado, vamos votar”. Derrote-se 
o requerimento. Se o requerimento for derrotado no 
plenário, não se fala mais no assunto. Foi derrotado 
no plenário; não se fala mais nisso. No entanto, se o 
requerimento for aprovado no plenário, a análise da 
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questão será encaminhada à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, ou seja, o processo se-
guirá para a Comissão. Não temos que discutir aqui 
o que vai acontecer, o que é, o que não é e o que 
deixará de ser. A Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania vai levar adiante o caso. Digo isso em 
solidariedade a V. Exª, que é um exemplo de serieda-
de, é um exemplo de homem público que merece o 
respeito de toda a Casa. Às vezes, acontece isso. Em 
certos lugares, a luta não é fácil. No Rio Grande do 
Sul, isso não ocorre. No Rio Grande do Sul, há uma 
democracia ampla. Lá, existe o PMDB, mas também 
o PDT, o PT, o PFL, o PSDB. Lá ninguém é dono de 
ninguém. Sou Senador, fui Deputado durante muito 
tempo, mas não tenho nenhum parente no meio parla-
mentar, assim como o Senador Paulo Paim. Nenhum 
Deputado, Senador, Governador ou ex-Governador do 
Rio Grande do Sul tem parente nomeado porque lá 
não existe essa história. Porém, em outros Estados é 
diferente; travar uma luta é complicado, é mais difícil. 
V. Exª está enfrentando uma questão dessa natureza, 
mas está se portando com muita dignidade. O Supre-
mo Tribunal Federal haverá de entender que temos o 
direito de levar esse caso às últimas conseqüências, 
pois queremos prestar solidariedade até o último ato, 
a fim de manter a presença de V. Exª nesta Casa.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senador Pedro Simon.

Concedo um aparte à Senadora Serys Slhes-
sarenko.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) 
– Senador João Capiberibe, começo dizendo que 
assino embaixo da maioria dos depoimentos aqui 
prestados, especialmente o do Senador Pedro Simon. 
Não vou discutir aqui a história de vida do Senador 
João Capiberibe e da nossa querida e grande com-
panheira Janete. Quero também saudar a nossa que-
ridíssima Deputada Erundina, aqui presente. Essas 
duas mulheres, juntamente com outras Senadoras 
e Deputadas Federais, temos uma luta grande pela 
causa das mulheres – na qual elas se destacam, 
com certeza. Como disse não vou discutir, Senador, 
a sua história porque ela é por demais conhecida, é 
da maior dignidade e da maior grandeza. E, para ser 
sintética e não ser repetitiva – o Presidente está pe-
dindo, pois há muitos querendo falar –, quero dizer 
que, respeitando a decisão da Justiça, deve-se as-
segurar a ampla defesa. Este é o nosso pedido: que 
seja assegurado o amplo direito de defesa. Senador 
Capiberibe e Deputada Janete, V. Exªs têm a nossa 
total e irrestrita solidariedade. E confio na sensibili-

dade do Presidente Renan, que, como Presidente do 
Congresso Nacional e do Senado da República, vai 
viabilizar essa ampla defesa, porque, em todos os 
depoimentos e em todas as falas havidas aqui, ficou 
claro que, acima de uma decisão do Presidente do 
Senado, do próprio Plenário, como já foi dito aqui pelos 
Senadores e Senadoras, existe a Constituição. Então, 
que se assegure a ampla defesa. Manifestamos toda 
nossa solidariedade a V. Exª, Senador Capiberibe, e 
toda nossa confiança no Presidente Renan de que 
vai tomar a decisão correta. Muito obrigada.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Obrigado, Senadora Serys Slhessarenko.

Concedo o aparte ao Senador Wellington Sal-
gado de Oliveira.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador João Capiberibe, estou apenas 
há quatro meses no Senado e penso que talvez 
tudo isso que V. Exª está passando neste momento 
seja o início de mudanças importantes, até mesmo 
com relação à postura desta Casa. Eu fico sempre 
aguardando aquele momento em que a sabedoria 
que existe aqui se transforme em um pouco mais de 
audácia. Fico observando, fico esperando aquele mo-
mento, mas as coisas não acontecem. Percebemos, 
pelos discursos, que há Senadores que têm cora-
gem, que fizeram o seu caminho, como V. Exª, com 
coragem, com determinação, acreditando em seus 
ideais e protegendo aqueles que acreditavam nos 
seus mesmos ideais. No Senado sempre se procura 
uma solução mais tranqüila, mais moderada. Acho 
lamentável esse problema pelo qual V. Exª passa, 
e, depois do discurso do Senador Pedro Simon, te-
nho certeza de que o Senado vai encontrar um novo 
caminho e dizer: “Não, não concordo com isso. Eu 
acho que tem que ser assim”.

(Interrupção do som.)

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Obrigado, Sr. Presidente. P7enso que deve 
haver o amplo direito de defesa. Não pode acontecer 
isso com um Senador. Aqui não vai funcionar assim. 
Aqui vai ser decidido desta maneira, seguindo as 
regras da Constituição. Depois de ouvir o discur-
so do Senador Pedro Simon, dá para ver que está 
acontecendo alguma coisa nesta Casa. E vou lhe 
dizer uma coisa, Senador João Capiberibe: tive uma 
reunião em Uberlândia e lá senti que, depois que 
me tornei Senador, o meu prestígio como homem 
de coragem, de determinação, de audácia diminuiu 
um pouco. Os membros da Aciub acharam que, por 
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ter vindo para cá, não vou brigar por aqueles ideais 
que V. Exª também defende. Então, este talvez seja 
um momento muito difícil para V. Exª, mas pode ser 
um marco para o Senado, no sentido de ter uma 
nova postura, de dizer: “Não concordo”. O caminho 
é este, e não o que estão querendo que o Senado 
siga. Muito obrigado.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Sr. Presidente, encerrando, agradeço a presença 
de uma das figuras por quem tenho enorme admira-
ção e carinho, que é Luiza Erundina. Eu a conheço 
desde quando éramos prefeitos. Sei do sofrimento 
pelo qual passou, pelo qual passamos, porque nossa 
gestão é sempre em busca de ampliar os espaços 
públicos, e, num País patrimonialista como o nosso, 
sofremos muito.

Não poderia deixar de conceder um aparte à Se-
nadora Lúcia Vânia, e sei que o nosso querido Presi-
dente vai nos permitir.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Serei rápi-
da, Sr. Presidente. Senador João Capiberibe, eu não 
poderia, deixar de me solidarizar com V. Exª e dar o 
testemunho da sua postura nesta Casa. Acredito que 
o seu trabalho, a sua trajetória, o exemplo de vida que 
V. Exª transmitiu a toda uma geração não pode ser es-
quecido neste momento. Portanto, quero me solidarizar 
com V. Exª e me associar a todos os Parlamentares 
que entendem que é dever desta Casa dar-lhe a de-
fesa plena. Do contrário, todos nós estaremos macu-
lados com qualquer coisa que venha a acontecer com 
V. Exª. Muito obrigada.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB  AP) 
– Sr. Presidente, encerro dizendo da minha convic-
ção, pelas palavras dos Senadores e Senadoras, 
de que o Presidente Renan Calheiros, o Presidente 
de todos nós, o Presidente de todos os Senado-
res e Senadoras, o Presidente desta Casa, vai agir 
com justiça e vai nos garantir o direito assegurado 
na Constituição Federal e no Regimento Interno do 
Senado Federal.

Por último, Sr. Presidente, Senador Tião Viana, 
queria agradecer sua generosidade de ter permitido 
este momento importante, em que pudemos ouvir nos-
sos companheiros de Senado, aqueles que convivem 
conosco. Saibam todos, os que se manifestaram e os 
que não se manifestaram neste momento, que moram 
em nosso coração. Todos cabem em nosso coração. 
Trata-se do reconhecimento de um trabalho acumula-
do há décadas, e eu e a minha companheira tivemos 
a possibilidade de conviver com tudo isso.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. João Capibe-
ribe, o Sr. Alvaro Dias, suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Agradeço ao nobre Senador João Capiberibe.

Registro, com grata satisfação e honra, a pre-
sença das Deputadas Luiza Erundina e Janete Ca-
piberibe.

Concedo a palavra ao Senador José Jorge. Em 
seguida, falará o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
pela Liderança do Partido; depois, a Senadora Serys 
Slhessarenko.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Sibá 
Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, devido 
à solidariedade prestada, neste momento, ao Senador 
João Capiberibe, abdiquei do meu tempo, mas peço 
a V. Exª que regimentalmente dê como lido o meu dis-
curso, e, se possível, que ele seja divulgado nos meios 
de comunicação do Senado Federal.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO.)

O SR. SIBÁ MACHADO (loco/PT – AC. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, 

Balanço
Fome Zero investe R$ 27 bilhões no combate à 

fome e a pobreza
1. Nosso governo está fazendo um balanço do 

programa Fome Zero. Consideramos significativos 
os resultados deste programa. Por isso faço aqui um 
pequeno balanço do trabalho do Ministério do Desen-
volvimento Social e do Fome Zero. Deixo claro que 
reconheço que o programa não é perfeito, mas já tem 
o que comemorar.

2. Desde 2003, o governo federal destinou R$ 
27 bilhões nas ações de combate a pobreza que inte-
gram o Programa. 

Com o Fome Zero, o Brasil passou a ter a pri-
meira política nacional de combate à fome. São 31 
programas e projetos executados por vários órgãos 
federais, alguns em parceria com organizações da 
sociedade civil. 
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Trata-se de uma política que engloba produ-
ção de alimentos, acesso à alimentação adequada 
e transferência de renda com geração de trabalho 
e melhoria da qualidade de vida da população mais 
carente.

3. Em 2005, o volume de recursos para o Fome 
Zero cresceu 33% em relação a 2004 chegando a 
R$12,2 bilhões. No ano passado foram aplicados 
9,2 bilhões. Com mais recursos foi possível atingir 
o número de oito milhões de Famílias beneficiadas 
pelo Programa Bolsa Família, principal ação do 
Fome Zero. 

4. Programa de Aquisição de Alimentos da Agri-
cultura Familiar - Este programa é de fundamental 
importância para a minha região e o Nordeste. Ele 
atua desde a compra até a distribuição de alimentos. 
A fórmula é simples: o governo compra alimentos de 
agricultores familiares no valor de até R$ 2,5 mil anu-
ais por trabalhador e de R$5 mil no caso da produção 
do leite (R$ 2,5 mil por semestre).

5. Esses alimentos são distribuídos para famílias 
carentes e atendem a recomposição de estoques es-
tratégicos do governo federal. Em 2004, pelo Programa 
foram adquiridas 200 mil toneladas de alimentos. Entre 
julho de 2003, quando foi implantado o programa, e 
junho de 2005, o governo investiu R$ 207 milhões na 
compra de alimentos produzidos por 102.200 agricul-
tores. Os produtos foram distribuídos a 2,1 milhões de 
pessoas em 1.698 municípios. Na aquisição de leite 
pelo programa foram aplicados R$ 254,2 milhões o 
que beneficiou 2,6 milhões com distribuição do leite. 
Não é pouca coisa!

6. Programa Nacional de Alimentação Escolar 
- atende diariamente a 37 milhões de crianças e ado-
lescentes. O aumento dos recursos destinados ao 
programa possibilitou que, depois de 10 anos, fosse 
reajustado o valor per capita em 40% da merenda 
escolar. A merenda também foi estendida para alunos 
de creches públicas e filantrópicas e de escolas indí-
genas e quilombolas. O orçamento do Programa para 
este ano é de R$1,26 bilhão.

7. A propósito, é relevante citar um dado, em 
Guaribas e Monsenhor Hipólito, no Piauí, e em São 
Bento do Norte e Tenente Laurentino Cruz, no Rio 
Grande do Norte, não houve nenhum óbito de crian-
ça menor no primeiro ano do programa Fome Zero 
nessas cidades. No Rio Grande do Norte, a cidade 
de Campo Redondo e as piauienses Guaribas e Vera 
Mendes apresentaram melhoras em todos os indica-
dores nutricionais.

8. Programa de Construção de Cisternas - nos 
últimos 33 meses, foram construídas 105 mil cister-
nas garantindo água limpa para 403 mil pessoas que 
vivem no semi-árido. Para o programa foram aplica-
dos R$173 milhões no período pela União, entida-
des privadas e organizações não-governamentais. 
Desse total, 119,3 milhões são recursos do governo 
federal. Este programa é fundamental para os esta-
dos nordestinos.

9. Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf) - desde 2003 foram assinados 
3,3 milhões de contratos pelo Pronaf e 700 mil famí-
lias de agricultores acessaram o crédito por meio do 
programa pela primeira vez. Na safra 2002/2003 foram 
investidos R$2,3 bilhões no Pronaf. Já no ano agrícola 
2003/2004 subiram para R$4,5 bilhões de depois para 
R$6,2 na safra seguinte. Na safra 2005/2006 serão 
R$9 bilhões, valor quase quatro vezes maior que o 
aplicado no ano agrícola 2002/2003, um aumento de 
300% no período.

10. Centros de Referência de Assistência So-
cial (Casas de Família) - O governo está financiando 
a construção de 1.777 centros em 1.201 municípios 
brasileiros. As Casas de Família, que contam com uma 
equipe mínima de dois psicólogos e dois assistentes 
sociais, atendem a famílias sem acesso à renda ou a 
serviços públicos. Nesses centros há o atendimento 
socioassistencial e é feita a articulação desses ser-
viços disponíveis em cada localidade. Ressalto que 
esses centros são importantes principalmente para 
as mulheres de cidades pobres e aquelas que vivem 
nas periferias das grandes cidades.

11. Restaurantes populares - o governo investiu 
R$25,2 milhões para a implementação de 35 restau-
rantes populares. Os restaurantes estão sendo cons-
truídos em convênio com os estados do Rio de Janeiro, 
Piauí, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Ge-
rais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, 
Roraima e São Paulo.

O acesso a três refeições diárias, não deve ser 
só a missão de sua vida do presidente, mais a missão 
de toda a sociedade.

12. O Fome Zero é um investimento social sem 
precedentes na História do país e que expressa o ob-
jetivo primordial do governo Lula: promover o desen-
volvimento com justiça social.

13. O compromisso do Fome Zero, como diz o 
economista Walter Belik, “é fazer com que a fome deixe 
de ser um compromisso unilateral entre governo e ex-
cluídos para se tornar uma repactuação da sociedade 
consigo mesma”. Afinal, é intolerável aceitarmos que 
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nosso país seja o maior exportador mundial de carne 
e soja e conviver com um terço de nossa população 
na condição de famintos.

14. Considero os números aqui citados impor-
tantes, porém, mais importante que isso, por seu 
caráter, que espero seja permanente, foi que o com-
bate à pobreza se incorporou à agenda política do 
país. Espero mais, que se transforme em um valor, 
por que como disse um certo pensador, “toda vez 
que nasce um valor, a existência ganha um novo 
significado”.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 

– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Cé-

sar Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela ordem.) 

– Sr. Presidente, solicito minha inscrição para falar pela 
Liderança do PFL, após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrito.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador José Jorge tem a palavra por até 
12 minutos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
SENADOR JOSÉ JORGE NA SESSÃO DO 
DIA 25 DE OUTUBRO DE 2005, QUE, RE-
TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento In-
terno.)

Durante o discurso do Sr. José Jorge, 
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Efraim Morais, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, pela Liderança do PFL.

V. Exª, Senador Antonio Carlos Magalhães, tem 
a palavra pela Liderança da Minoria.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela Liderança da Minoria. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
grande derrotado do referendo, ou seja, o Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, joga para os Estados 

a culpa da derrota, que é exclusivamente sua; é da 
sua incapacidade de governar; é da sua insensibi-
lidade em relação ao povo brasileiro; é, sobretudo, 
do seu método de empregar mal o dinheiro público, 
pois não dá aos Estados aquilo que precisam para 
manter a segurança pública. E joga a culpa para os 
Estados.

Está aqui ele dizendo que os Estados são res-
ponsáveis, mas como a mentira – e ele mente bastante 
– tem perna curta, logo o Estado de S.Paulo publica: 
Lula gastou 5% do Fundo de Segurança.

Como pode haver segurança neste País se temos 
um Governo cego, que faz tudo para pagar mensalão, 
que protege empresas, que gasta em publicidade o 
que ninguém até hoje gastou e que perde o respeito 
público? Por isso o “não” foi vencedor.

Se ele não tivesse falado, se o PT não tives-
se dado uma nota, tenho certeza absoluta que a 
derrota viria, certamente, porque o povo quer ter a 
liberdade de usar o seu direito, mas não seria tão 
fragorosa. Mas quando ele apontou para o “sim”, o 
“não” disparou em todo o País. E disparou por culpa 
do Presidente da República, que dá ordens para o 
Ministro da Fazenda não liberar dinheiro para a se-
gurança e procurar fazer demagogia com o dinheiro 
público, gastando em publicidade o que nunca se 
viu neste País, deixando que a moralidade desapa-
reça dos órgãos públicos. Isso vai ficar patente em 
todas as CPIs.

Hoje, na CPMI dos Bingos, ouvimos o depoi-
mento do juiz Rocha Mattos, que a verdade manda 
que se diga que S. Exª não tem um grande conceito, 
mas que só disse verdades a respeito do crime ocor-
rido em Santo André. O juiz está preso justamente 
para não poder falar. Mas, hoje, ele foi obrigado a 
falar na CPMI.

Senador Eduardo Suplicy, queremos exigir as fi-
tas. V. Exª prometeu que ia lutar para aparecer o filme. 
Acho que ele não vai aparecer mesmo. Queremos o 
filme para mostrar a verdade. Mas, com certeza ab-
soluta, as fitas vão aparecer. E, nas fitas, está mais 
do que provado o diálogo das pessoas do Governo no 
caso do crime de Santo André.

O maior crime, para a família, claro, é o de Santo 
André, mas, para o Brasil, é a morte de milhares de 
pessoas que não têm socorro contra a seca que vem do 
Amazonas para toda parte e já atinge o meu Estado, a 
Bahia. Pergunta-se: o que fez o Ministro da Integração 
Nacional? Nada. E por quê? Porque o Presidente Lula 
quer que ele faça a transposição do São Francisco, 
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com a qual os empreiteiros ficarão realmente felizes e 
satisfeitos e vão comemorar.

Não! Atenda, Sr. Presidente, aos reclamos da 
segurança pública! Ninguém tem mais, neste País, o 
direito de ir e vir. A morte acompanha os criminosos, 
sem que haja uma polícia segura e sem que os Esta-
dos tenham equipamentos. 

Posso dizer que consegui, para o meu Estado, 
US$70 milhões só para o financiamento da segurança 
pública. A vitória do “não” foi uma luta de alguns pou-
cos Senadores, capitaneada – manda a verdade que 
se diga – pelo Senador Juvêncio da Fonseca. S. Exª 
convenceu-me com seus argumentos. Foi o atestado do 
primeiro grande “não” ao Governo Lula, pois o grande 
“não” será dado nas eleições de novembro.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me concede um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pois não, Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Antonio Carlos Magalhães, gostaria de 
ponderar que V. Exª teve um colega da própria Bahia, 
do PFL, o Senador César Borges, que também reco-
mendou o voto “sim”. Portanto, observamos que na 
Oposição e na Situação havia pessoas de todas as 
opiniões, ou seja, algumas favoráveis ao “sim” e outras 
ao “não”. É importante registrar que houve o exercício 
da democracia e que, depois do episódio do plebiscito 
sobre parlamentarismo/presidencialismo, república/mo-
narquia, que foi uma experiência importante, dessa vez 
tivemos um referendo sobre a questão das armas. É 
preciso respeitar aqueles que conseguiram persuadir 
a maioria da população. Eu respeito os que votaram 
conforme V. Exª. Eu havia recomendado o voto “sim”, 
mas acho que o importante é que as instituições es-
tejam funcionando bem, inclusive o exercício do refe-
rendo, assim como o do plebiscito, que são instrumen-
tos muito importantes de participação popular. Nesse 
sentido, o Congresso Nacional está de parabéns em 
ter aprovado a realização de um referendo que pôde 
permitir à população ser esclarecida e votar. Eu, tendo 
sido favorável ao “sim”, respeito os que votaram “não” 
e ganharam.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sempre acato os apartes de V. Exª, mas V. Exª 
fala com o amargo da derrota que, em São Paulo, foi 
terrível. Eu sei que V. Exª tem prestígio em São Paulo, 
mas não para mudar a vontade do povo. 

Com o Presidente Lula à frente, o “não” será 
sempre vencedor. O “não” é o castigo que o Presidente 
começa a ter pelo desastre da sua administração, por 

não cumprir os programas que prometeu e por não dar 
ao povo a assistência que ele merece.

E passam a culpa para o Presidente do nosso 
Partido, que não tem culpa alguma; ao contrário, tem 
sido um colaborador em todos os projetos, porque, 
se não quisermos, V. Exªs não aprovam projeto neste 
Senado. 

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, V. Exª me permite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
- BA) – Só com a conciliação V. Exªs poderão, nesta 
Casa, ter êxito. E V. Exª sabe disso, como o seu líder 
também.

Ouço com prazer o Senador César Borges.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Anto-

nio Carlos, como fui citado pelo nobre Senador Eduardo 
Suplicy, poderia invocar o art. 14, mas prefiro fazer um 
aparte ao seu discurso, primeiro, para apoiá-lo integral-
mente. V. Exª está certo, a vitória do “não” é porque 
o referendo deixou de ser referendo e passou a ser 
plebiscito. Estava em julgamento o Governo Lula, que 
nunca soube cumprir o Estatuto do Desarmamento, 
nunca fez o que deveria ser feito: direcionar recursos 
do Ministério da Justiça para combater a criminalidade 
e desarmar os bandidos. O Governo cruzou os braços 
e ficou se aproveitando da lei para fazer cartaz, Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães. Então, V. Exª há de ver 
que a população está insatisfeita com esse Governo e 
identificou o “sim” com o Governo Lula. Só poderia ha-
ver uma derrota. Parabéns pelo seu discurso! Eu votei 
“sim” para manter a minha coerência como relator do 
Estatuto do Desarmamento, mas vi que perderíamos 
no momento que o Presidente começou a escrever 
artigos a favor do “sim”.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço a V. Exª, que não poderia votar de 
outra maneira. V. Exª e Tasso Jereissati foram figuras 
importantes para se obter o Estatuto do Desarmamento 
e até mesmo para marcar esse referendo.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PDT – MS) 
– Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Entretanto, o Governo fez questão de tirar 
V. Exª e o Senador Tasso Jereissati da cena e assu-
mir como se fosse ser o grande vitorioso do “sim”. O 
resultado: V. Exª foi coerente, mas o povo foi mais 
coerente ainda, derrotando este Governo de uma 
maneira fragorosa.

Ouço o Senador Juvêncio da Fonseca.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PDT – MS) – Se-

nador Antonio Carlos Magalhães, primeiro agradeço 
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a confissão de V. Exª, importantíssima para o País in-
teiro, do voto “não”. V. Exª foi convencido no final da 
campanha. Acho isso importantíssimo. V. Exª, inclusi-
ve, elogiou a minha atitude por ter sido o primeiro a 
debater essa questão. A população, como sempre, é 
inteligente; o eleitor é sempre inteligente, soube iden-
tificar o problema e soube votar. O que atrapalhou um 
pouco o eleitor, no início e quase no final da campa-
nha, foi a falta completa de discussão da matéria no 
Congresso Nacional. O referendo foi sempre louvado 
como instrumento da democracia, no entanto os Par-
lamentares do Congresso não deram a devida atenção 
a ele. Poucos, como disse V. Exª, feriram o problema 
aqui da tribuna. Está se falando muito do referendo 
após sua realização: fala-se contra o Governo ou fa-
vor dele. Mas devíamos ter tido uma atenção extrema 
ao referendo e ter discutido o tema constantemente. 
Parabéns pela intervenção de V. Exª!

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço a V. Exª e reitero que V. Exª foi o 
primeiro a ter coragem de vir a esta tribuna quando 
o “não” estava amplamente derrotado, para mostrar 
que não era possível o País caminhar nessa direção. 
E o País caminhou na direção certa. Tenho certeza de 
que toda a população que está aqui, na sua grande 
maioria, votou “não”, porque era necessário que se 
votasse “Não” pela liberdade do cidadão, mas votou 
“Não” principalmente para castigar o Presidente Lula 
que abraçou a causa do “Sim”.

Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– V. Exª terá a palavra em seguida, porque antes vou 
conceder a palavra ao Senador Ney Suassuna, que 
está inscrito.

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, 
que dispõe de cinco minutos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, hoje ouvimos a exposição 
do Presidente da ANP (Agência Nacional de Petróleo), 
e vimos, com alegria por um lado e tristeza por outro, 
dados que mostram que o País precisa enormemente 
de mais perfurações para a busca de petróleo.

Para V. Exªs terem uma idéia, de todo o território 
brasileiro, apenas 3% foram explorados com cerca de 
20 mil furos para prospecção de petróleo. Esses 20 mil 
poços representam a quantidade de perfurações até 
hoje feitas no Brasil. O Canadá faz 20 mil furos em um 
ano e os Estados Unidos têm quatro milhões de furos 

para a busca de petróleo. Isso mostra o quanto esta-
mos defasados, o quanto precisamos ainda conhecer 
o nosso território e as nossas jazidas.

Há toda uma dificuldade que a ANP tem tido, 
porque ela recebe dinheiro pelos leilões das áreas po-
tencialmente capazes de produzir petróleo, e recebe 
também um regime especial pelo petróleo que está 
sendo retirado e que a permite receber uma quantia 
para exploração. Mas acontece que menos de 1% 
retorna à ANP. Como se pode explorar um território 
deste tamanho se o dinheiro para este fim não volta à 
Agência Nacional de Petróleo?

Tudo isso foi debatido hoje na Comissão de Infra-
Estrutura e nós verificamos, com tristeza, que não esta-
mos fazendo o investimento devido, até porque cada área 
em que se descobre petróleo, no leilão para exploração, 
retorna pelo menos 20 vezes esse dinheiro.

Digo isso com propriedade porque o nosso Esta-
do, Sr. Presidente, a Paraíba, precisava de R$20 bilhões 
para prospecção e foi detectado petróleo em Sousa, 
na bacia do rio do Peixe e, agora, está-se concluindo 
a pesquisa na costa. No caso do continente – a bacia 
do rio do Peixe e Sousa – 15 mil barris/dia foram já 
estipulados e a região entrará no leilão da 8ª rodada. 
Isso significará uma venda da ordem de R$200 milhões, 
exatamente dez vezes o valor prospectado, mas essa 
não é a vantagem principal. A vantagem principal é que 
a empresa que ganha tem que investir uma fortuna para 
fazer a exploração e isso traz uma riqueza incomensu-
rável para os Estados. Basta olharmos o que aconteceu 
no Espírito Santo onde R$6 bilhões foram investidos 
no último ano para prospecção de petróleo.

Estou feliz com o anúncio da MP de incluir a área 
territorial da Paraíba na próxima rodada, no 8º leilão, 
mas sei que as explorações no litoral, na bacia mais 
profunda foi e está sendo extremamente proveitosa. 
Os anúncios que nós temos tido é de que há não só 
petróleo de boa qualidade como também gás. E, pro-
vavelmente, essas regiões serão partícipes do 9º leilão 
das áreas de exploração.

Então, Sr. Presidente, registro a minha alegria 
em relação a essa informação da ANP da inclusão 
da Paraíba no 8º leilão para exploração de petróleo. 
Tenho certeza de que isso representará uma riqueza 
para o meu Estado. Hoje mesmo, congratulei-me com 
o Prefeito de Sousa por esse evento de primordial 
importância para o meu Estado e para aquela região 
do Nordeste.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR NEY SUASSUNA.
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Congratulo-me com V. Exª, Senador Ney Suassuna, 
e espero que possamos ter sucesso nessa explora-
ção lá na nossa querida cidade de Sousa e em toda 
a Paraíba.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
como Líder.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como 
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Governo terá agora uma belíssima 
oportunidade, que lhe será propiciada por iniciativa 
do PSDB e, com certeza, pela assinatura convicta e 
convincente da maioria esmagadora deste Plenário, 
terá oportunidade de mostrar que não está fazendo ou 
jogando o jogo medíocre, canhestro do pega ladrão 
de feira, ou seja, pega ladrão, sai o diversionismo, sai 
todo mundo atrás de quem não furtou e quem furtou 
sai com a carteira do incauto embaixo do braço. 

Isso porque o PSDB está propondo a criação de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado e 
imagino que hoje nós teremos muito mais do que as 
vinte e sete assinaturas necessárias para investigar 
especificamente esse fenômeno danoso, ruim, nocivo 
do caixa dois de campanha. 

O fato determinado são denúncias envolvendo 
Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Pernambu-

co, Ceará, Rio de Janeiro, fatos que saíram dos de-
poimentos dos Srs. Marcos Valério e Duda Mendonça, 
este último acusando a campanha do Presidente Lula 
e outras de recebimento de dinheiro estrangeiro, o que 
é bastante até para se fechar um Partido político, impe-
dindo-lhe legalmente o financiamento neste País. 

Nós, portanto, vamos separar as coisas, como di-
zem na minha terra, o Amazonas, farinha branca para 
um lado, farinha amarela para o outro, a fim de que, 
nessa divisão social do trabalho que o PSDB propõe, 
nós investiguemos tudo sobre caixa dois de campa-
nha, na CPI do Caixa Dois do Senado e que a CPI dos 
Correios volte a cumprir com o seu dever precípuo, que 
não é jogar cortina de fumaça para proteger corrup-
to. Ao contrário, é para pegar os ladrões de dinheiro 
público deste País pela gola. Este é o dever da CPI 
dos Correios e é esta a intenção do Partido da Social 
Democracia, quando, pela assinatura primeira que é 
a do seu Líder, propõe a imediata instalação de uma 
CPI para investigar caixa dois de campanha.

Imaginamos com isso que acaba a cortina de fu-
maça, imaginamos com isso que poderemos pensar 
em mais normalidade, e mais normalidade vem de 
mais apuração de fatos. Ela não vem da postergação 
do conhecimento de delitos. Ao contrário, ela vem do 
conhecimento pleno de todos os que possam ter de-
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linqüido e de todos os fatos delinqüentes que possam 
ter assolado a vida do País por esses tempos.

Ouço o Senador Sérgio Guerra, com muita ale-
gria.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 
Arthur Virgílio, penso que o encaminhamento que a 
nossa Liderança dá, neste momento, a esse assunto é 
extremamente esclarecedor. Alguns tentaram passar a 
impressão de que o PSDB não desejava a investigação 
de episódios eleitorais, entre eles o episódio eleitoral 
de 1998, em Minas Gerais. Gente séria foi vitima de 
uma campanha de difamação, gente completamente 
limpa, que não guarda o menor parentesco com gente 
como Delúbio Soares ou coisa parecida. Mas, agora, por 
iniciativa do Partido, tomamos o caminho de examinar 
as campanhas eleitorais que as CPIs dos Correios e 
a do Mensalão não poderiam examinar, sob pena de 
não concluírem o seu trabalho e se desviarem do seu 
foco, que é a corrupção dos atores que provocaram 
todo esse escândalo, não apenas cuidando dos que 
foram corrompidos, mas dos que corromperam. Todo 
o esforço para levantar a questão de Minas Gerais 
teve o objetivo de equiparar o que não pode ser equi-
parado, de nivelar o que não deve ser nivelado e de 
confundir a investigação que deve ser feita. Portanto, 
a iniciativa que o Senador Arthur Virgílio lidera, neste 
momento, de convocação de uma CPI no Senado para 
examinar todas as campanhas citadas, que não foram 
investigadas até agora, de Minas Gerais a São Paulo, 
de São Paulo até onde for preciso, é uma atitude de 
coragem de um Partido que não tem o que esconder, 
que acredita na democracia, na discussão correta, equi-
librada e transparente, e que não tem rigorosamente 
nada a temer, porque deseja a apuração dos fatos. V. 
Exª tem o nosso apoio intransigente. A sua palavra é 
o que o País precisava ouvir: que o PSDB e o Senado 
vão investigar a corrupção dessas campanhas, conta-
minadas pelo Sr. Delúbio, pelos contratos do Sr. Duda 
Mendonça e pelo Marcos Valério.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Sérgio Guerra.

O meu Partido se reuniu de maneira democráti-
ca, como sempre faz. Foram duas reuniões e, por isso, 
deixamos de estar presentes nas duas reuniões, Sr. 
Presidente, que discutiam sobre a Medida Provisória 
nº 255. 

Peço-lhe um pouco mais de tempo para concluir 
a minha fala.

Vejo coisas boas na MP 255 e não sei se nela há 
ou não coisas ruins, danosas e até pouco honestas. 
Eu disse, agora, à assessoria do PSDB que quem vai 
determinar o ritmo da votação aqui vai ser ela, pelo 
menos no que toca a nossa vontade. Eles vão ter que 

nos mostrar, linha por linha, que não existe nenhum 
jabuti atravessado na nossa vida ou nos caminhos do 
Erário público.

Portanto, entendendo que estamos chegando bem 
perto do momento em que alguma medida provisória, 
meritória ou não, vai ser devolvida por este Senado 
- com seus integrantes tendo a coragem de assumir, 
claramente, quaisquer ônus perante a opinião públi-
ca, mas dando exemplo ao Governo de que chega de 
brincar com a soberania do Senado -, eu anuncio que 
o PSDB não tem, até o presente momento, nenhum 
compromisso com a votação da Medida Provisória nº 
255. Nenhum, nenhum, a não ser que haja número 
para nos sufocarem no voto. Eu duvido. 

Aliás, parodiando o eminente Líder da Bahia, 
nosso companheiro bravo de Oposição, deixo bem 
claro: não participei das reuniões porque eu estava 
cuidando de assuntos graves ligados a decisões que o 
Partido tomou, e no caso de reunião, nesta Casa, que 
não tenha a presença do PSDB, o partido vai mostrar 
que os resultados dessa reunião não se aplicam na 
prática. Vamos mostrar isso agora, daqui a pouquinho. 
Portanto, não temos nenhum compromisso com a apro-
vação de coisa alguma, haja o que houver, enquanto 
a assessoria técnica do PSDB não nos demonstrar, 
cabalmente, que jabuti algum estará sendo empurra-
do goela abaixo da economia brasileira - com muita 
clareza, com o máximo de firmeza e sem abrir mão 
do senso de responsabilidade, Senador Teotonio Vilela 
Filho - em nenhum momento, em nenhum momento. 
Vamos cumprir com o nosso dever, estritamente.

Se aprovamos a medida provisória, daqui a pou-
co dizem: “Ah, isso aqui nós não vimos. Isso aqui foi 
colocado na última hora.”. Não existe mais essa con-
versa. A assessoria, portanto, está com a palavra e 
ela que nos diga. Se não tiver tempo de nos dizer, o 
PSDB vai-se opor, de maneira hercúlea, à votação 
dessa matéria. Vai-se opor de maneira hercúlea. “E, 
depois, a culpa, então, vão assumir.”. Culpa nenhuma 
é do PSDB. A culpa de não votarem e, portanto, de os 
benefícios não serem concedidos, vou assumir como 
minha. E apenas minha! O tempo inteiro minha e de 
nenhum companheiro meu! Mas saibam que se está 
esgotando, também, esse outro veio de paciência da 
Oposição neste País. Está-se esgotando esse outro 
veio. Medida provisória com um dia e meio para ser 
estudada, com modificações manuscritas, não esta-
mos agüentando mais.

Mais ainda, Sr. Presidente, eu quero comunicar 
à Casa algo que entendi que foi acertado com V. Exª 
e também na reunião com os demais Líderes: faz jus 
à correlação de forças - e temos, aqui, uma maioria 
oposicionista e não governista - que, daqui para a 
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frente, relatoria seja, na melhor das hipóteses, uma 
para o Governo e outra para a Oposição, e não todas 
para o Governo, como se ele dispusesse de um rolo 
compressor para esmagar a vontade da maioria, que 
pertence à Oposição. 

Portanto, reivindico, mais do que nunca, que seja 
observado, como critério, uma relatoria, Senador An-
tonio Carlos, para o Governo – é uma concessão que 
fazemos - e uma outra relatoria para a Oposição - é 
um direito que exigimos, mais do que reivindicamos -, 
porque não há rolo compressor aqui e, se houvesse, 
ele seria da Oposição contra o Governo.

Senador Antonio Carlos.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – V. 

Exª, como sempre, com a veemência que lhe é própria, 
demonstra a sua capacidade e a do seu Partido de lutar, 
e é preciso que o Governo saiba disso também em rela-
ção ao nosso Partido. Estamos inteiramente integrados 
nesses objetivos, que são comuns ao PSDB, ao PFL 
e a outros Partidos, porque tudo isso veio por conta 
da moralidade pública que queremos implantar e que 
o Governo não quer aceitar. Veja o caso das medidas 
provisórias. Há quanto tempo eu estou lutando com 
isso. Conto até com o apoio do Presidente da Casa, 
mas não conseguimos votar. Eu faço até o apelo a V. 
Exª de que ponha entre as suas reivindicações essa 
do meu Partido, de votarmos logo um novo estilo de 
medidas provisórias.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Pre-
sidente, peço tempo para concluir e incorporo entre as 
posições do PSDB essa que vem pela voz autorizada 
do Senador Antonio Carlos, de cuja solidariedade eu 
não duvidava, mas que reforça os pontos de vista que 
esposamos nesta tarde.

Entendemos que é preciso haver democracia efe-
tiva, respeitando a correlação de forças que se esboça 
aqui. Não há quadro de rolo compressor do Governo 
contra nós e vou ser bastante claro: pela forma como se 
está processando, agora, a distribuição das relatorias, 
V. Exª, Senador Jefferson Péres, competente como é, 
fica sem poder relatar matéria qualquer. E entendemos 
que, dentro das Oposições, deve ser feito um rodízio 
que contemple V. Exª, assim como entendemos que é 
impossível – e, agora, vou fazer o Governo ter desmaios, 
chiliques; vai ter gente sentindo calor - a Senadora He-
loísa Helena ter 8% dos votos, no País, e não merecer 
relatar uma matéria relevante, como se se tratasse de 
uma pessoa sem responsabilidade pública. 

Estamos deixando bem claro: o que couber a nós 
pode ser relatado pelo Senador Sérgio Guerra, pela 
Senadora Heloísa Helena, pelo Senador Jefferson Pé-
res, pelo Senador Juvêncio da Fonseca ou por qualquer 
Senador da Oposição. A Oposição pode até dizer: “Abri-

mos mão para alguém do Governo por entender que 
é a figura mais talhada”, mas chega de imaginarem, 
de sonharem, de delirarem com uma correlação de 
forças que não corresponde ao que o painel expressa 
quando queremos ir à luta neste plenário. 

Portanto, é com essa disposição, com muita cla-
reza, com a humildade de sempre, mas também sem 
a preocupação de agradar a quem quer que seja, que 
comunico que o PSDB não tem, até o momento, ne-
nhum compromisso com a votação da 255. “Ah, mas 
vai expirar o prazo.”. Não é problema meu, é proble-
ma do Governo. “Ah, porque vai...”. Não me interessa! 
“Ah, porque vai cair nas costas...”. Minhas! Nas minhas 
costas, só nas minhas! E, portanto, que caia, mas não 
abriremos mão enquanto a assessoria do PSDB e, 
agora, do PFL não me disserem que não há dano al-
gum à coisa pública, no que está escrito no relatório 
que, daqui a pouco, vamos analisar. 

Portanto, os dados estão lançados. Les jeux sont 
faits*. Vamos à luta e que Deus nos proteja, até porque 
não podemos abrir mão dessa proteção, lamentando 
sempre que alguns abusem da sua sorte e entendam 
que boa política é violar computadores – isso é coisa 
de bandido – para saber o que está escrito a respeito 
de quem está sendo julgado por falta de decoro, por 
corrupção na Câmara dos Deputados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Efraim Morais, 1º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Renan Calheiros, Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Efraim Morais.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antonio Carlos Valadares, após a fala 
do Senador Efraim Morais, darei a palavra a V. Exª, 
também pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Em seguida, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em seguida, falará V. Exª, Senador Eduardo 
Suplicy.

Tem a palavra o Senador Efraim Morais.
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O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na realidade, 
trata-se de esclarecimento que tenho que fazer a esta 
Casa e à Nação sobre matéria distribuída pelo Governo, 
pelo Palácio do Planalto, relativa à CPI dos Bingos, em 
que, mais uma vez, o Governo Federal e sua assesso-
ria tentam mudar o foco da CPI dos Bingos.

A referida matéria, distribuída e publicada em to-
dos os jornais deste País, tem o mesmo título: “Gover-
no vê incoerência em Presidente da CPI dos Bingos” 
– que sou eu – diz o Governo: 

Em 2002, Efraim Morais considerou que 
a CPI do Banespa não deveria fugir do seu 
foco inicial. 

Em guerra aberta contra a CPI dos Bingos, o Go-
verno desencavou os arquivos do Congresso, o que 
chama de “munição”, contra o Senador Efraim Morais, 
o Presidente da Comissão. 

Trata-se de um documento assinado por 
Efraim há três anos, em 21 de maio de 2002. 
Na época, Efraim era Deputado Federal, en-
tão Vice-Presidente da Câmara, ele respondia 
interinamente pela Presidência.

Na realidade, antes do início da Ordem do Dia, 
naquela sessão, eu, como Vice-Presidente daquela 
Casa, presidia a sessão, oportunidade em que o hoje 
Governador de Minas Gerais, Aécio Neves, ocupava 
a Presidência da Câmara. 

Respondendo a uma questão de ordem 
formulada em plenário, Efraim anulou uma 
decisão tomada pela CPI do Banespa, que 
apurava supostas irregularidades praticadas 
no período em que a instituição esteve sob 
intervenção do Banco do Brasil.

O Deputado Julio Semeghini, do PSDB 
de São Paulo, autor da questão de ordem, 
questionava a convocação de pessoas que, 
na opinião dele, nada tinham a ver com os fa-
tos investigados. Entre os convocados, o Sr. 
Ricardo Sérgio de Oliveira, Diretor do Banco 
do Brasil, durante o Governo Fernando Hen-
rique Cardoso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores – tenho 
aqui todos os documentos –, naquela oportunidade, 
solicitei ao Secretário-Geral da Mesa que colocasse 
em pauta aquele parecer até o final da sessão. Sequer 
chegamos ao mérito da questão, Senador Juvêncio da 
Fonseca! Há um período determinado pela CPI – está 
aqui, pois tenho a cópia do requerimento da época 
da CPI, cujo Presidente era o Deputado Luiz Antonio 
Fleury. E a solicitação do cidadão, que era do Banco 

do Brasil, estava fora desse tempo. Então, com este 
parecer, simplesmente com esta observação, a Dire-
ção da Casa, por intermédio do Diretor da Mesa, solu-
cionou a questão de ordem, mandando anular, porque 
estava fora do prazo. 

O Governo se aproveitou exatamente disso para 
dizer que eu era incoerente, que, no caso da CPI dos 
Bingos, eu estava convocando pessoas que não tinham 
nada a ver com a história. O Governo é quem tenta 
mudar o foco das investigações. Mais uma vez – eu 
fazia – e faço um apelo ao Governo para que mande 
a sua assessoria ler antes de criticar qualquer Parla-
mentar que queira apurar a verdade.

Sr. Presidente, vou enviar à Mesa toda a docu-
mentação que me foi encaminhada pela Câmara dos 
Deputados, por solicitação minha à Mesa Diretora, e 
aqui está a incoerência do Governo que apresenta a 
incoerência de nossa parte, porque, logo depois – ve-
jam bem V. Exªs –, foi, para esse mesmo documento, 
feito um recurso, recurso este que se encontra em 
minha mão e que foi indeferido pelo Presidente Aécio 
Neves; recurso solicitado pelo Líder do PT, na época, 
Deputado João Paulo, e também pelo Professor Lui-
zinho, além de Ricardo Berzoini. Coincidentemente, 
estão aqui os Deputados João Paulo e o Professor 
Luizinho, autores desse recurso.

Portanto, Sr. Presidente, quero esclarecer e dizer 
que esta nota publicada não tem o menor sentido, já 
que o Governo se esqueceu, inclusive, de fazer a leitura 
do período em que a CPI estava funcionando.

Lamento que talvez seja este o instrumento de 
pressão do Governo contra Parlamentares do Con-
gresso Nacional, que, na realidade, querem apurar os 
fatos, chegar à verdade e fazer um trabalho transpa-
rente, buscando exclusivamente a verdade.

Ouço o Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 

– Senador Efraim Morais, V. Exª deve se sentir vanglo-
riado com qualquer ataque ou perseguição que venha 
da parte do Governo. Não falo mal dos outros Presi-
dentes de Comissão, mas nenhum o excede no cum-
primento do dever e na defesa da moralidade pública. 
Daí por que a fúria do Governo contra V. Exª, que não 
vai parar, nem contra V. Exª, nem contra todos os que 
combatem a corrupção aí existente.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agrade-
ço a V. Exª.

Concedo o aparte ao Senador Antero Paes de 
Barros.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) 
– Senador Efraim Morais, quero cumprimentar V. Exª 
e me solidarizar com V. Exª. Tenho a certeza absoluta 
que essas atitudes em relação a V. Exª vão continuar, 

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL86     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL86     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL72     



36164 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

não por possíveis erros que V. Exª possa ter cometido 
na sua vida, nem por possíveis defeitos, vai continuar 
pelas virtudes de V. Exª, pela forma brilhante com que 
V. Exª vem conduzindo os trabalhos aqui no Congres-
so Nacional.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Antero.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª.
Era o que eu tinha a esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra a V. Exª, Senador Antonio 
Carlos Valadares.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
Lembro aos Srs. Senadores que usarão da pa-

lavra pela ordem que não é permitido apartes quan-
do a palavra é dada “pela ordem”. É uma exceção do 
próprio Regimento.

Tem a palavra V. Exª, Senador Antonio Carlos 
Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte dis-
curso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, venho à tribuna tratar da decreta-
ção da perda do mandato do Senador João Alberto 
Capiberibe.

Sr. Presidente, no início desta sessão encaminhei 
requerimento solicitando que a Mesa do Senado, antes 
de qualquer providência a ser tomada pelo Presidente 
da Casa – a Mesa é a instituição encarregada de decidir 
sobre perda de mandato neste caso – se reúna, mas 
que, antes disto, envie a matéria, que veio da Justiça 
Eleitoral, diretamente para a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Por que, Sr. Presidente? Porque se 
trata de matéria constitucional de alta indagação. Por-
tanto, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em se tratando de matéria constitucional, haverá de 
dizer a esta Casa que regras deverão ser obedecidas 
para que o Senador João Capiberibe tenha direito à 
ampla defesa, como previsto na Constituição.

O art. 32 do Regimento, Sr. Presidente, 
assim dispõe:

Art. 32. Perde o mandato o Senador 
(Const., art. 55):

(...)
V – quando o decretar a Justiça Elei-

toral;
(...)
§ 3º Nos casos dos incisos III a V, a per-

da do mandato será declarada pela Mesa, de 
ofício ou mediante a provocação de qualquer 
Senador, ou de partido político representado 
no Congresso Nacional, assegurada ampla 
defesa (Const., art. 55, § 3º).

Sr. Presidente, o Senador João Capiberibe teve 
a decretação da perda do seu mandato pela Justiça 
Eleitoral, mas há de haver uma confirmação no Sena-
do. Esta será feita por intermédio do órgão competen-
te, que é a Mesa. Traduzindo: o Presidente, apesar do 
respeito que temos por V. Exª, não poderá decidir so-
zinho, unilateralmente, sobre questão tão importante; 
terá de ouvir, sem dúvida alguma, todos os integran-
tes da Mesa.

Antes, por medida de precaução, como se trata 
de matéria constitucional complexa, de alta indagação, 
seria de bom alvitre que o Presidente da Casa, que 
tem agido com o maior equilíbrio e o maior respeito 
ao Regimento Interno e à Constituição Federal, obe-
deça aos trâmites legais e constitucionais e submeta 
a matéria ao crivo da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sr. Presidente, o direito à ampla defesa é um 
dispositivo constitucional obrigatório, notadamente da 
forma como ali inscrito, de forma muito clara, ou seja, 
que, no caso de perda de mandato por decretação da 
Justiça Eleitoral, o Senador ou o Deputado terá direito 
à ampla defesa.

(Interrupção do som.) 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Só que, Sr. Presidente, não há nenhu-
ma resolução, não há nenhuma orientação, nenhum 
esclarecimento em nosso Regimento Interno sobre a 
forma como se processará essa ampla defesa. Os li-
mites dessa ampla defesa serão traçados, sem dúvida 
alguma, por aquela instituição que, em casos de alta 
indagação, tem sempre agido com muita competência, 
com muito equilíbrio, ou seja, a Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria, em primei-
ro lugar, antes de qualquer procedimento sobre essa 
matéria, que fosse apreciado o nosso requerimento, 
o qual foi protocolado no início desta sessão e que 
merece tramitação normal.

V. Exª, caso queira, submeta-o ao Plenário – quem 
sabe seria até democrático, antes de enviá-lo à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania. E o Plenário, 
soberanamente, decidirá se aquela Comissão deverá 
ser ouvida ou não. Portanto, Sr. Presidente, gostaria 
que o nosso requerimento fosse lido e inserido na pau-
ta como primeiro item a ser votado.

Posteriormente, dependendo do encaminhamen-
to, retomarei a palavra, regimentalmente.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Antonio Carlos Valadares, inicial-
mente, a matéria não veio da Justiça Eleitoral, mas 
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do Supremo Tribunal Federal. Aliás, chamo a atenção 
da Casa para uma comunicação que esta Presidência 
terá de fazer.

Srªs e Srs. Senadores...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu propus 
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antonio Carlos Valadares, vou de-
cidir a questão de ordem interposta por V. Exª. Farei 
uma comunicação à Casa e, na seqüência, decidirei 
a questão de ordem.

Srªs e Srs. Senadores, a Presidência recebeu, na 
sessão da última sexta-feira, dia 21 do corrente, ofício 
do Supremo Tribunal Federal, que foi lido na ocasião, 
comunicando que na, sessão plenária realizada em 20 
de outubro de 2005, por maioria, resolveu questão de 
ordem no sentido de comunicar a decisão tomada por 
aquela Corte, em 22/09/2005, a qual, também por maio-
ria de votos, não conheceu do RE 446907, interposto 
contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que con-
firmou a cassação dos registros e diplomas expedidos 
em favor de João Rodrigues Capiberibe e outros.

Determinou-se ainda que a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral, confirmada por aquela Corte no jul-
gamento do RE 446907, de 22 de setembro de 2005, 
produza os efeitos de direito, independentemente da 
publicação do respectivo acórdão.

Na sessão do Senado Federal de ontem, dia 24, 
o nobre Senador João Capiberibe usou da tribuna, 
em questão de ordem, solicitando à Mesa que inter-
prete, aplique e esclareça corretamente qual será o 
procedimento a ser adotado, inclusive na cassação 
do seu mandato, se esta for a decisão do Plenário ou 
da Mesa, e qual a medida a ser adotada para efetiva-
ção da ampla defesa de que falam o art. 55, §3º, da 
Constituição Federal e o art. 32 do Regimento Interno 
do Senador Federal.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço a atenção da Casa, por favor.

S. Exª solicitou que a questão de ordem seja re-
solvida via Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. Ao final, informou:

Caso a Presidência não acate esse novo 
questionamento, então recorro ao Plenário para 
o mesmo fim, qual seja, o de que a matéria 
seja encaminhada à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania em regime de urgên-
cia urgentíssima.

O Senador Tião Viana, 1º Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência naquela oportunidade, após 
manifestar seu entendimento sobre o assunto, infor-
mou que a matéria seria encaminhada ao Presidente 
da Casa.

Srªs e Srs. Senadores, lendo atentamente o ofí-
cio do Presidente do Supremo Tribunal Federal, veri-
fica-se que a Justiça Eleitoral não cassou o mandato 
do Senador João Capiberibe; cassou o registro e a 
diplomação.

Daí o entendimento de que se dispensa até mes-
mo ato declaratório constante do § 3º do art. 55 da 
Constituição Federal, que dispõe, verbis: “(...) a per-
da do mandato será declarada pela Mesa da Casa 
respectiva (...)”

Por essa razão...
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Presiden-

te, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Já darei a palavra a V. Exª, pela ordem.
Por essa razão, não há como proceder diferente-

mente, já que a decisão do Supremo Tribunal Federal 
– e não da Justiça Eleitoral, como aqui foi dito – foi 
no sentido de não conhecer do RE 446907 interposto 
contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que con-
firmou a cassação dos registros e diplomas expedidos 
em favor de João Rodrigues Capiberibe e outros.

Nessas condições e tendo em vista o princípio 
da independência e harmonia dos Poderes, insculpido 
no art. 2º da Constituição, ao Poder Judiciário compete 
julgar e a esta Presidência somente compete cumprir a 
decisão judicial, de imediato, dando posse ao Senador 
que foi diplomado pela Justiça Eleitoral.

Esta decisão está respaldada em parecer da Ad-
vocacia do Senado Federal. Peço a atenção da Casa 
para ler o parecer. 

Trata-se de ofício do Excelentíssimo Se-
nhor Presidente do Supremo Tribunal Federal 
dirigido a Vossa Excelência, datado de 21 de 
outubro de 2005, em que comunica que “a 
sessão plenária realizada no dia 20 de outubro 
de 2005, por maioria, resolveu questão de or-
dem no sentido de que a decisão tomada pela 
e. Corte, em 22/09/05, produza os efeitos de 
direito, independentemente da publicação do 
respectivo acórdão”. 

O i. Presidente da Corte Suprema se 
refere ao julgamento realizado em face do 
Recurso Extraordinário nº 446907, interposto 
contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, 
que confirmou a cassação dos registros e di-
plomas expedidos em favor de João Alberto 
Rodrigues Capiberibe e outros.
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Como se já não bastasse o fato de que 
decisão judicial, antes de qualquer questio-
namento merece ser cumprida, destaca-se, 
no presente caso, a incensurável harmonia 
proferida pela e. Corte com o ordenamento 
jurídico, como passamos a pontuar.

No aspecto estritamente processual, é de 
se observar o que estabelece o art. 541, § 2º, 
da Lei Adjetiva: “os recursos extraordinário e 
especial serão recebidos no efeito devolutivo”. 
Juridicamente, isso significa que a execução 
do julgado, proferido pela Justiça Eleitoral e 
confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
somente será obstado se o Supremo Tribunal 
Federal atribuir efeito suspensivo ao recurso. 
Frise-se, todavia, que esse efeito suspensivo, 
ainda que concedido, deixa de subsistir au-
tomaticamente se no julgamento do mérito o 
recurso principal for indeferido. 

In casu, consultando-se o andamento 
do Recurso Extraordinário, verifica-se que no 
dia 22/09/2005 o Pleno do Supremo Tribunal 
Federal deixou de conhecer do recurso extra-
ordinário. E para não deixar margem a uma 
eventual interpretação da lei processual, a 
própria egrégia Corte, por seu Presidente, em 
29/09/2005, proferiu o seguinte despacho: “(...) 
não mais subsiste o efeito suspensivo dado 
ao acórdão do TSE, efeito obtido nos autos 
da Ação Cautelar nº 509, em razão do julga-
mento do Plenário, em 22/09/2005, que não 
conheceu do RE”. 

Note-se que contra isso nenhum outro 
recurso foi interposto pelo interessado, o que 
levou a decisão [infelizmente] a transitar em 
julgado. 

Por outro lado, não há que se falar em 
prejuízo à ampla defesa... [É importante que 
todos ouçam isto!] Por outro lado, não há que 
se falar em prejuízo à ampla defesa na prática 
dos atos que visem ao cumprimento da cita-
da decisão judicial pelo Senado Federal. No 
caso, não se está a tratar de perda de man-
dato com fundamento no art. 55 da Constitui-
ção Federal. 

Aliás, a garantia da ampla defesa de que 
trata o § 3º do art. 55 da Constituição repor-
ta-se claramente aos incisos que menciona, 
onde a perda do mandato decorre da ausência 
reiterada do parlamentar. 

Em realidade, cuida-se de dar cumpri-
mento a uma decisão judicial que cassou o 
registro e o diploma de um parlamentar. Nes-

te caso, a cassação do registro e do diploma 
decorreu diretamente de decreto da Justiça 
Eleitoral. 

Portanto, a decisão da Justiça Eleitoral é 
desconstitutiva. Não nos cabe qualquer inge-
rência sobre o conteúdo do decreto judicial.

Dessa forma, no momento de se dar con-
seqüência ao decreto da Justiça Eleitoral, não 
tem cabimento se falar em abertura de prazo 
para defesa, pois toda a oportunidade de de-
fesa ocorreu no curso do processo judicial.

Do ofício encaminhado pelo ilustríssimo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, não 
se pode extrair qualquer outra ilação senão o 
cumprimento imediato.

Assim, para o efetivo cumprimento do 
decreto do Supremo Tribunal Federal, mos-
tram-se necessárias as seguintes providências: 
[parecer da Advocacia do Senado] 

a) Que o Presidente do Senado Federal 
comunique ao Plenário a cassação do registro 
e do diploma do ilustre Senador JOÃO CA-
PIBERIBE pela Justiça Eleitoral, ocorrida na 
última sexta-feira; 

b) Que seja dada posse ao candidato se-
guinte mais votado, para que assuma o cargo 
de Senador pelo Estado do Amapá, aliás, já 
diplomado no dia 21 de outubro.

Alberto Cascais, Advogado-Geral do Se-
nado Federal.

O SR. GERALDO MESQUITA (P-SOL – AL) 
– Presidente Renan Calheiros, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Tião Viana. Em seguida, darei a palavra ao Senador 
Geraldo Mesquita, ao Senador Sibá Machado e a tantos 
quantos quiserem fazer uso da palavra. Depois, nova-
mente ao Senador Antônio Carlos Valadares.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Caro Presidente Renan Ca-
lheiros, jamais sairia de mim qualquer dúvida sobre a 
responsabilidade política com que V. Exª está tratando 
esta matéria e a imparcialidade necessária à decisão 
que está tomando. V. Exª está calçado no entendimento 
da Advocacia do Senado. 

Mas eu gostaria de contestar a decisão da Advo-
cacia do Senado –direito legítimo de um Parlamentar. 
O art. 55 da Constituição Federal estabelece, em seu 
inciso V, que perderá o mandato o Senador “quando o 
decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta 
Constituição”.

V. Exª disse que essa decisão veio do Supremo. 
É verdade, o Ministro Eros Grau acolheu os recursos 

    89ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     89ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     75ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36167 

apresentados pelo Senador João Capiberibe. Entre-
tanto, o acórdão não foi publicado – é muito importan-
te que se diga isso, porque havia o entendimento de 
que o acórdão fora publicado, quando, na realidade, 
não o foi.

Quanto à Deputada Janete Capiberibe, cujo caso 
é semelhante, a Câmara dos Deputados encaminhou 
seu processo à Corregedoria, que poderá encaminhar à 
CCJ, que, por sua vez, poderá encaminhar ao Plenário. 
Trata-se do mesmo caso, e a Câmara dos Deputados 
adotou recurso semelhante. 

O que diz o § 3º do art. 55, Sr. Presidente, com 
todo respeito à decisão de V. Exª?

Nos casos previstos nos incisos III a V, 
a perda [de mandato] será declarada pela 
Mesa da Casa respectiva [esse foi o meu en-
tendimento ontem; eu disse que a decisão 
caberia à Mesa, e encaminharia a V. Exª para 
a decisão], de ofício ou mediante provocação 
de qualquer de seus membros ou de partido 
político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa. 

Talvez seja uma possível incongruência da Consti-
tuição Federal, mas está dito aqui no art. 55. E, quando 
nos reportamos aos argumentos da Mesa, ao inciso 
VI, referido no § 2º, que reza que perderá o mandato o 
Deputado ou o Senador “que sofrer condenação crimi-
nal em sentença transitada em julgado”, entendemos 
que o Supremo Tribunal Federal rompeu definitivamente 
com o art. 41A (da Lei nº 9.504/97), quando acolheu 
os recursos do Senador João Capiberibe. 

É esse o apelo que faço a V. Exª. Se o Supremo, 
por meio do Ministro Eros Grau, com apoio da maioria 
dos seus membros, não tivesse rompido com o enten-
dimento do art. 41A, V. Exª estaria absolutamente cor-
reto ao apoiar-se na Advocacia do Senado. Mas o que 
está em decisão é uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal à qual a Constituição se reporta. 

Portanto, o apelo que faço a V. Exª é que seja 
dada o que se pode determinar como ampla defesa. 
Não estou dizendo que seremos capazes de mudar 
uma decisão dessa natureza. É com respeito que me 
reporto a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª, Senador 
Tião Viana. O próprio parecer da Advocacia do Sena-
do já esclarece tudo, absolutamente tudo que V. Exª 
colocou.

Com relação à não-publicação pelo Supremo, o 
próprio ofício do Supremo Tribunal Federal diz, na sua 

parte final: “confirmada por esta Corte, no julgamento 
do RE 446907, de 22/09/2005, produza os efeitos de 
direito, independentemente da publicação”.

É uma ordem judicial, e, infelizmente, não nos 
resta outro caminho a não ser dar-lhe cumprimento...

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Pela 
ordem também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – ...sob pena de conflitarmos os Poderes e, a 
partir de agora, o Senado Federal passar a fazer revisão 
das decisões do Supremo Tribunal Federal. Esse seria 
o pior dos mundos, e jamais eu vou levar o Senado a 
este destino, para conflitar competência.

Vou conceder a palavra a V. Exª, após a manifes-
tação do Senador Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Peço 
também a minha inscrição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Em seguida V. Exª. Todos estão inscritos. 

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (P-SOL 
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs. e Srs. Senadores, assim como o Senador 
Tião Viana, tenho consciência da posição que tem V. 
Exª neste momento para tomar uma decisão de tama-
nha relevância. Não me cabe repetir os argumentos 
expendidos pelo Senador Tião Viana, mas reitero seus 
pontos mais importantes: equivocada ou não, a Cons-
tituição Federal assegura ao Senador João Capiberibe 
ampla defesa, mesmo em face da declaração de perda 
do mandato, caso venha a ser feita pela Mesa e pela 
Presidência da Casa. 

Assim, Sr. Presidente, é fato que não se tem ain-
da o definitivo trânsito em julgado dessa decisão, pois 
pende de publicação realmente o acórdão, e os embar-
gos de declaração ainda não foram apreciados. Então, 
não há que se falar em decisão definitiva com trânsito 
em julgado no âmbito do Poder Judiciário

Tendo em vista as argumentações, calçadas 
inclusive no Texto Constitucional, solicito a V. Exª a 
observância do dispositivo, particularmente o §3º do 
art. 55 da Constituição Federal, que cabe repetir na 
sua inteireza:

Nos casos previstos nos incisos III a V, 
a perda será declarada pela Mesa da Casa 
respectiva, de ofício [ou seja, pela própria 
Mesa] ou mediante provocação de qualquer 
de seus membros ou de partido político repre-
sentado no Congresso Nacional, assegurada 
ampla defesa.

Asseguremos, portanto, ao Senador Capiberibe, 
ampla defesa no exercício do seu mandato.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estou seguindo a lista de oradores.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Sibá Machado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, basica-
mente, gostaria de reproduzir a V. Exª o que manifestei 
aqui em aparte ao Senador João Capiberibe. Fazemos 
isso, neste momento, até mesmo por dever de ofício, 
em que cabe a plenitude do exercício da democracia 
interna aqui do Senado. Pedimos um esforço a V. Exª. 
Longe de nós querermos transferir para V. Exª uma 
decisão dessa natureza, e, de um lado, ficar visto por 
alguns como o algoz do Senador João Capiberibe; de 
outro, ficar visto como aquele que quis enfrentar uma 
decisão judicial da mais alta Corte nacional.

Nesse sentido, resta-nos apenas apelar. Apelar 
ao bom senso. Se, porventura, a Câmara dos Depu-
tados trilha pelo caminho de ainda repassar o mesmo 
fato a uma avaliação da Corregedoria, poderíamos 
solicitar o mesmo a V. Exª. Não sou versado na área, 
e consulto se isso também é visto, digamos assim, 
como um enfrentamento da Presidência do Senado a 
uma decisão do Supremo Tribunal Federal.

Em não sendo, quem sabe o Corregedor, uma 
pessoa como o Senador Romeu Tuma, por quem todos 
nesta Casa têm total respeito, faria uma observação 
muito importante sobre este problema. Não sei se cabe, 
mas poderia ser feita uma avaliação pelo Conselho de 
Ética, cujo presidente, Senador João Alberto, também 
é uma pessoa de altíssimo respeito para o tratamento 
de questões dessa natureza.

Fazemos um apelo neste momento: que o Senado 
Federal, com esse gesto e essa simbologia possa, na 
corregedoria ou na instância cabível, ouvir uma avalia-
ção mais direta sobre o caso do Senador João Capi-
beribe, pois nossa Casa não teve essa oportunidade.

É o apelo que fazemos ao Presidente do Senado 
Federal, Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares, pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o advogado do Senado Federal, ao proferir 
seu parecer, afirmou, de forma equivocada, em pri-
meiro lugar, que uma decisão do Supremo cassou o 
mandato de Capiberibe; que não foi uma decisão da 
Justiça eleitoral. Qualquer pessoa que leia esse pare-
cer encontrará várias referências ao Tribunal Superior 
Eleitoral, que foi o órgão, a instituição do Poder Legis-

lativo que realmente cassou o mandato do Senador 
João Capiberibe.

E outra, Sr. Presidente: V. Exª falou que o Senador 
teve o seu diploma e o seu registro cassados – não 
foi o mandato que foi cassado. E eu pergunto: nesses 
dois anos e dez meses, quem estava exercendo aqui o 
mandato de Senador da República? Era um fantasma? 
Era uma alma do outro mundo? Não, era o Senador 
Capiberibe, eleito pelo povo do Amapá como o mais 
votado. O terceiro está aqui querendo tomar o lugar 
dele e, Sr. Presidente, o Senador Capiberibe está no 
pleno exercício do seu mandato.

Enquanto o Senado Federal, por meio dos seus 
órgãos específicos, como a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e a própria Mesa, não decidirem, 
esta alma penada que aqui está, sacrificada e injustiça-
da, porque teve governador que roubou R$40 milhões, 
teve governador que surrupiou do Estado e da União 
R$40 milhões e ficou por isso mesmo.

Estive lá em Macapá, ao lado de outros Sena-
dores, como Cristovam Buarque, e ouvimos o povo 
horrorizado com o que estão fazendo com Capiberibe. 
Mais de 15 mil pessoas, Sr. Presidente, presentes na 
praça pública protestando, vociferando contra uma de-
cisão política. Não é uma decisão jurídica! O Senado 
Federal tem que dar uma resposta a essa decisão! Do 
contrário, outros cairão amanhã, se não houver a re-
gulamentação desse instituto da decretação da perda 
de mandato aqui no Senado Federal.

É clara a nossa Constituição no seu art. 55, §3º, 
quando afirma, peremptoriamente, que um Senador 
tem direito à ampla defesa. Ora, os criminosos o têm. 
Está na Constituição Federal no inciso VI desse mes-
mo art. 55, Sr. Presidente. Se alguém, se um senador, 
que Deus nos livre, matar alguém, der um tiro em al-
guém, tirar a vida, será julgado pelo Senado Federal. 
Vai sim, vai. Está na Constituição, no inciso VI: aquele 
que sofrer condenação criminal vai ser cassado em 
última instância. Não é pelo Supremo não, Sr. Presi-
dente, não é pelo STJ não e nem é pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral: vai ser cassado é pelo Senado, que 
dará a última palavra.

Ora, é imperiosa a necessidade de que aprovei-
temos este episódio em que Capiberibe está sendo 
injustiçado. Sei que 95% dos Senadores pensam que 
ele está sendo injustiçado. Se isso não for regulamen-
tado agora pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, amanhã isso pode cair na cabeça de V. Exª. 
V. Exª é um homem sério, sempre agiu com a maior 
seriedade, mas duas testemunhas podem chegar, ama-
nhã, e dizer que V. Exª comprou votos em Alagoas, e 
esse Tribunal vai reconhecer...

(Interrupção no som.)
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – V. Exª é um colega nosso, V. Exª é o 
presidente de todos nós, não é o presidente do PMDB, 
é o presidente do Senado. Apenas estamos pedindo 
que o Regimento seja cumprido, que a Constituição 
seja observada. A Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania existe para isso; ela não vai decidir, a 
competência é da Mesa, volto a dizer. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania vai dizer como se 
processará a ampla defesa prevista neste livrinho, na 
Constituição que foi aprovada em 1988 e que ainda 
tem validade, ela não foi rasgada! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Senado Fe-
deral não pôde cassar um governador do PMDB que 
roubou mais de quarenta milhões porque o Tribunal 
Superior Eleitoral...

(Interrupção no som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB 
– SE) – ... deixou para lá, agora nós vamos cassar um 
colega nosso, um companheiro nosso que foi vítima de 
uma artimanha, de uma conspiração perpetrada pelo 
PMDB do Amapá com a participação dos grandes fi-
gurões deste País?

Não aceito, Sr. Presidente, não me conformo! 
Será a maior injustiça que se cometerá dentro deste 
Senado a cassação deste homem. Aliás, trata-se de um 
fantasma, porque não estão reconhecendo nem que 
ele foi Senador no tempo todo que passou aqui – dois 
anos e dez meses aqui no Senado! Entenderam que 
ele não tinha mandato. Ele tinha o quê? Tinha manda-
to! Só que cassaram o mandato dele.

Sr. Presidente, não é a cassação dos direitos 
políticos que estamos discutindo aqui...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Valadares, o tempo de V. Exª, lamen-
tavelmente, está esgotado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, para concluir. Agradeço a 
V. Exª a tolerância.

O que estamos discutindo aqui, Sr. Presidente, 
não é...

(Interrupção no som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, o que estamos discutindo 
aqui não é a cassação do registro ou do diploma do 
Senador. O que estamos aqui discutindo é a cassação 
do seu mandato. E é isto que espero: que o Senado 
seja justo e equilibrado; que V. Exª, que é um exemplo 
de dignidade nesta Casa, de decência e de modera-
ção, atenda aos apelos dos seus colegas e mande 
esse processo para a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Valadares, V. Exª sabe do respeito que 
tenho por V. Exª e do respeito que tenho pelo Senador 
Capiberibe, mas isso não vem ao caso, não estamos 
tratando disso. Estamos tratando de dar cumprimento 
a uma decisão judicial, apenas isso.

Tenho sobre a mesa um parecer da Advocacia 
do Senado. Não há outra coisa a fazer senão dar cum-
primento à decisão, infelizmente. Não quero entrar no 
mérito. Isto aqui não é uma questão partidária, todos 
nós, mais do que nunca, precisamos ter isenção para 
conduzir o Senado Federal, sobretudo neste debate, 
em que as coisas se dividem partidariamente, solida-
riamente e humanamente também. 

Não é essa questão. A questão é dar ou não dar 
cumprimento a uma decisão judicial. Não é o caso, o 
Supremo já o disse, do art. 55 da Constituição. O Su-
premo não tratou de cassação de mandato, mas da 
perda de registro e da cassação da diplomação, apenas 
disso. De modo que o artigo da Constituição...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu tenho aqui dois recursos para serem 
entregues à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O artigo da Constituição invocado por V. Exª 
não faz sentido aqui, não tem nada a ver. O direito de 
defesa já foi dado sobejamente no Judiciário, que é 
onde deveria haver o direito de defesa, não aqui. Não 
nos cabe discutir o mérito, nem retrucar a decisão do 
Supremo Tribunal Federal.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, pela ordem, para falar sobre o andamento 
dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Estão inscritos para falar pela ordem os Se-
nadores Ney Suassuna, Heloísa Helena, Cristovam 
Buarque, Antero Paes de Barros e Mão Santa. Vou 
seguir essa ordem.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Ney 
Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, antes de mais nada quero registrar 
que gostaria que não estivéssemos vivendo uma si-
tuação como esta.

Em diálogo com o Senador Jefferson Péres, para-
mos para pensar na seguinte pergunta. Vamos imaginar 
que V. Exª acate os pedidos, que V. Exª mande para a 
Mesa, e que a Mesa diga que a medida judicial está 
errada. V. Exª vai oficiar ao Supremo dizendo que eles 
julgaram erradamente? V. Exª dirá ao Tribunal Superior 
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Eleitoral que eles julgaram erradamente? Essa é uma 
pergunta sobre a qual cada Senador deve pensar.

O último ponto que coloco é o seguinte. Não é o 
Senado que vai responder. Todos podem discutir isso 
ou aquilo, mas a responsabilidade é pessoal, é de V. 
Exª, que, como Presidente da Casa, deve acatar ou 
não a decisão. Por isso, deixo este pensamento: todos 
podem pensar o que quiserem, mas é V. Exª quem vai 
se responsabilizar pela medida que for tomada.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa Hele-
na pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, não vou fazer o debate jurídico, ape-
sar da existência de toda uma problemática jurídica. 
Vou fazer um apelo a V. Exª e à Mesa.

A decisão, que está aqui, assinada pelo Presiden-
te do Supremo, chega ao ponto de dizer “...produza os 
efeitos de direito, independentemente da publicação do 
respectivo acórdão”. Podemos fazer todo um debate 
jurídico quanto à correção desse despacho. Podemos 
fazer um debate jurídico para investigar a quem servem 
as instâncias superiores, o Congresso Nacional.

Deixemos isso de lado.
O único apelo que faço a V. Exª é no sentido de 

que suspenda o procedimento de responder à ques-
tão de ordem feita, até para evitar que o Senado tome 
uma posição diferente da posição tomada pela Câma-
ra. V. Exª poderá dizer: “Não respondi ainda à questão 
de ordem”. No entanto, tendo V. Exª já lido o parecer 
encaminhado pela Advocacia, independentemente da 
motivação jurídica de uma ou de outra Casa, será extre-
mamente estranho que, sob a égide da mesma ordem 
jurídica vigente, o Presidente da Câmara encaminhe à 
Corregedoria e que esta estabeleça um procedimento 
de cinco sessões ordinárias antes de decidir, algo di-
ferente do que está para acontecer aqui.

O único apelo que faço é no sentido de que se 
suspenda a decisão a ser tomada nesta sessão, que 
não seja tomada uma decisão agora. Não vamos en-
trar no mérito. Sei que existe, inclusive, todo um deba-
te jurídico a ser feito, existe uma circunstância política 
também. Não vamos, aqui, emparedar os dois lados 
que estão discutindo as posições políticas do Senador 
João Capiberibe ou do Senador que teve o direito de 
ser empossado. Não vamos fazer esse debate. O ape-
lo que faço é no sentido de que nada seja discutido, 
de que nada seja decidido nesta sessão e de discu-
tirmos o assunto conjuntamente, junto à Presidência 
da Câmara, para que possamos chegar a um acordo 
sobre este debate. Se será a Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Cidadania, se serão cinco sessões, se 
caberá recurso ou não, não sabemos, mas que, ao 
menos, possamos dar um tratamento equânime com 
relação à Câmara dos Deputados.

É o apelo que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sinceramente, lamento que essa intervenção 
da Senadora não tenha acontecido antes da interven-
ção que fez, pela ordem, o Senador Antonio Carlos 
Valadares, porque S. Exª pediu exatamente o oposto: 
pediu que eu respondesse a questão de ordem. Infe-
lizmente, à luz do parecer da Advocacia-Geral, eu já 
respondi a questão de ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Mas 
V. Exª...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem. Eu não pedi que V. Exª...

(Interrupção do som.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB - SE) – Eu não pedi que V. Exª...

(Interrupção do som.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Faço 
um apelo a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Eu não pedi que V. Exª respondesse 
a questão de ordem.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antonio Carlos Valadares...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu pedi que V. Exª desse seguimento a 
um requerimento de minha autoria. A questão de or-
dem foi formulada pelo Senador João Capiberibe. Eu 
não demandei que V. Exª decidisse sobre questão de 
ordem. Eu disse que, antes de uma questão de ordem, 
V. Exª atendesse à tramitação do nosso requerimento, 
mandando a matéria para a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Foi isso que eu pedi.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – V. Exª veio, então, com o parecer da 
Advocacia...

(Interrupção do som.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, continuo fazendo um apelo 
a V. Exª, porque, ao responder a questão de ordem, 
imagine a complicação que aqui será criada. Então, 
peço que V. Exª trate, se for possível... V. Exª leu o 
parecer...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – E respondi a questão de ordem, infelizmente.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sim, 
mas não decretou no final. Senão, imagine qual será 
o significado aqui de o Senador fazer um recurso da 
questão de ordem ao Plenário...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Mas não é o caso de decretar. Não nos cabe de-
cretar nada. É uma decisão. Cabe cumprir a decisão.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Mas o 
apelo que faço a V. Exª é que, a partir do momento em 
que V. Exª responde a uma questão de ordem, acabará 
também cabendo ao Senador um recurso. Sabemos 
todos nós que poderá ser dito: ou recurso ao Plenário, 
ou recurso a CCJ. Não tem efeito suspensivo. Então, é 
o apelo que faço a V. Exª no sentido de que não seja 
considerado assim; caso contrário, torna-se uma dis-
puta regimental o Senador recursar ao Plenário...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não há problema.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio 
que está claro que existe um conflito, hoje, entre o Po-
der Legislativo – no caso, o Senado – e o Poder Judi-
ciário. Isso é claro. Quem esteve aqui mais cedo viu 
cem por cento dos Senadores presentes manifestando 
solidariedade ao caso do Senador João Capiberibe. É 
uma realidade. E cabe a V. Exª, Sr. Presidente, zelar 
pela harmonia, como V. Exª disse, mas não pela sub-
missão, como está parecendo seu comportamento, 
com todo o respeito.

Todos os argumentos que são usados aqui V. 
Exª rebate, como se estivesse interessado não em 
encontrar uma solução, mas simplesmente em tirar o 
mandato do Senador João Capiberibe. Não estamos 
pedindo que recuse as decisões do Supremo...

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª não está sendo correto.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Mui-
to bem, Senador! V. Exª pede a palavra e tem todo o 
direito de dizer que não estou sendo correto. Todavia, 
a impressão que tenho...

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço a V. Exª que conclua, por favor.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Es-
tou com a impressão pessoal de que há uma mani-
pulação, que vem de longa data, para cassar o man-
dato do Senador João Capiberibe, e essa articulação 
está chegando ao final antes do tempo. Por que não 
se espera a publicação do acórdão? Por que não se 
manda para a Mesa ouvir? A Mesa não vai tomar uma 
decisão de indisciplina contra o Supremo, mas vai dia-
logar, vai conversar com o próprio Supremo, vai pro-
curar um caminho.

Concluo dizendo, Sr. Presidente, que V. Exª tem 
responsabilidade de cumprir, mas tem uma responsa-
bilidade histórica de zelar por esta Casa. E V. Exª pode 
entrar para a história como o Presidente do Senado a 
cassar um Senador.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – V. 
Exª pode entrar para a história como tal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª pede que eu tenha responsabilidade...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT–DF) – Não, 
não, eu disse que V. Exª tem a responsabilidade...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – (...) e eu peço mais: que responsabilidade te-
nha V. Exª. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Não; 
ao contrário, eu confirmei...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não nos cabe sequer declarar a perda de man-
dato. Não nos cabe nem fazer isso; cabe-nos apenas dar 
cumprimento a uma decisão judicial. Apenas isso.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr. 
Presidente, está correto V. Exª ao dizer que tem a res-
ponsabilidade de fazer isso. Estou de acordo. Só estou 
lembrando V. Exª da responsabilidade histórica que 
tem de zelar por esta Casa. E V. Exª vai entrar para a 
história como o primeiro Presidente a cassar um co-
lega Senador.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª está sendo injusto; está terminando a sua 
intervenção da maneira injusta como começou.

Não me cabe decretar nada, absolutamente, mas 
apenas dar cumprimento a uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal mandou 
que fosse cumprida.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Mas que não impede que mande para a Mesa, Sr. 
Presidente.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Para quê?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Não 
está escrito em nenhum lugar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Mandar para Mesa para quê?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT–DF) – Para 
atender ao pedido dos colegas Senadores desta Casa 
e para atender à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não é caso de atender a pedidos, infelizmente. 
Gostaria que fosse o caso de atender a pedidos, de 
ceder a apelos. V. Exª está confundindo, lamentavel-
mente, e tentando tirar partido político de uma inter-
venção e expondo a Casa.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – O 
Senador João Capiberibe não é do meu Partido. Quem 
é do seu Partido é o que vai entrar no lugar dele.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não se trata de partido; trata-se da instituição. 
Estamos cumprindo uma decisão judicial.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Da mesma forma que não posso ser injusto 
com V. Exª, V. Exª não pode ser injusto comigo. Não 
admito; repilo.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela or-
dem, Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Antero Paes de Barros. Depois darei a palavra, respec-
tivamente, aos Senadores Mão Santa, Aloizio Merca-
dante e, em seguida, ao Senador Wellington Salgado 
de Oliveira.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, há uma releitura, se V. 
Exª me permite...

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antonio Carlos Valadares, já concedi 
a palavra, pela ordem, duas vezes a V. Exª e conce-
derei quantas vezes for necessário, mas pela ordem, 
no momento certo.

Com a palavra o Senador Antero Paes de Bar-
ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB 
– MT) – Sr. Presidente Renan Calheiros, Srªs e Srs. 
Senadores, vivemos um momento difícil hoje aqui no 
Senado, e difícil porque não podemos produzir aqui 
duas vítimas desse acontecimento: o Senador João 
Capiberibe e o Senador Renan Calheiros.

Quero prestar, inicialmente, a minha solidarieda-
de a V. Exª, como membro da Mesa, como alguém que 
sabe que V. Exª ouviu a Advocacia do Senado, como 
alguém que sabe que V. Exª quer tomar a melhor de-
cisão em prol da harmonia dos Poderes. 

Todavia, gostaria de dizer também que devemos 
meditar sobre o que está posto aqui.

Eu, como jornalista e estudante de Direito, não 
sou o melhor intérprete da Constituição. Aliás, a função 
de interpretar a Constituição é do Supremo Tribunal 
Federal. Mas o que está escrito no art. 55 da Consti-
tuição dá, sim, direito ao que pleiteia o Senador João 
Capiberibe.

Determina o art. 55: “Perderá o mandato o Depu-
tado ou Senador (...)” A seguir, elenca seis incisos e, 
no § 3º diz o seguinte:

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a 
V, a perda será declarada pela Mesa da Casa 
respectiva, de ofício ou mediante provocação 
de qualquer de seus membros ou de partido 
político representado no Congresso Nacional, 
assegurada ampla defesa.

Quais são os casos previstos nos incisos III a V? 
O inciso III – e não tem nada a ver com o caso do Se-
nador João Capiberibe – o Deputado ou Senador que 
deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à 
terça parte das sessões ordinárias da Casa a que per-
tencer; o inciso IV, o Deputado ou Senador que perder 
ou tiver suspensos os direitos políticos. Todavia, o in-
ciso V é o caso: quando o decretar a Justiça Eleitoral, 
nos casos previstos nesta Constituição.

O que houve com o Senador João Capiberibe? 
A Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
decretou a perda do mandato do Senador João Capi-
beribe e a cassação do seu registro e de diploma. Ele 
recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que não julgou 
o mérito, não aceitou o RE, o Recurso Extraordinário 
do Senador Capiberibe.

O que diz o § 3º? Para mim, uma novidade! Eu 
estou sendo chamado a atenção. Eu li, reli, mas a in-
terpretação literal do que está escrito é que pode ser 
o maior dos absurdos, mas é o que está escrito: “Nos 
casos previstos nos incisos III a V, a perda será decla-
rada pela Mesa da Casa respectiva”.
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Sr. Presidente, então o Senado tem poderes para 
declarar a não-perda de mandato depois que assim o 
tiver decretado a Justiça Eleitoral? Tem sim! É o que 
está escrito! Tem sim! É o que está escrito na Consti-
tuição para a Mesa Diretora.

O Ministro Nelson Jobim é um dos que mais ad-
miro na Suprema Corte, porque fui seu colega Cons-
tituinte. É uma pessoa honrada, um dos homens mais 
estudiosos do Direito brasileiro. Mas S. Exª coloca as-
sim, na comunicação à Casa, independentemente da 
publicação do acórdão. Ora, o cidadão só pode exer-
citar ampla defesa – art. 5º dos Direitos e Garantias 
Individuais, que não é pouca coisa –, se tiver publicado 
o acórdão. Enquanto não for publicado o acórdão, não 
há do que recorrer. E se esta Casa vai cumprir a de-
cisão, independentemente de publicado o acórdão, o 
art. 5º da nossa Constituição, subseqüentemente, diz 
que nós temos de assegurar a ampla defesa.

A função de intérprete da Constituição é do Su-
premo Tribunal Federal, mas, especificamente neste 
caso, faço um apelo ao Presidente Renan Calheiros 
– longe de mim a intenção de fazer com que o Senado 
da República não cumpra uma decisão do Supremo 
– para que comunique ao Supremo essa interpretação 
que é de quase todo o Senado, para que aquela Corte 
delibere, como órgão controlador da Constituição, no 
exercício da constitucionalidade, e, posteriormente, 
possamos nos definir a respeito do caso.

Com muita sinceridade, gostaria de que essa in-
justiça parasse por aqui. Mas, para encerrar, apresento 
uma questão: não admito, não aceito, não concordo 
que o Presidente Renan Calheiros possa ser confun-
dido como alguém que esteja exercitando a Presidên-
cia porque é filiado ao PMDB, Partido a que pertence 
o suplente. O Senador Renan Calheiros não se tem 
comportado assim nesta Casa. Não só eu, a Casa é 
testemunha da lisura de S. Exª.

Eu faço apenas um apelo para que ganhemos al-
gumas horas para estudar melhor este assunto e para 
que possamos dar uma oportunidade a nós mesmos 
de acertarmos e impedirmos as injustiças.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço sinceramente a intervenção do Se-
nador Antero Paes de Barros. A Casa sabe do respeito 
que tenho também pelo Senador.

Infelizmente – e digo isso com toda ênfase que 
preciso ter neste momento –, não há nada a declarar, 
não há outra coisa a fazer senão dar cumprimento à 
decisão judicial. Não é uma decisão da Mesa, é uma 
decisão da Justiça Eleitoral e do Supremo Tribunal 
Federal.

Infelizmente, infelizmente, a circunstância bene-
ficiará um Senador do PMDB. Mas é a circunstância. 
Eu agiria assim, e o tenho demonstrado, em qualquer 
outra circunstância.

Eu respondi a uma questão de ordem. O Sena-
dor Antero Paes de Barros colocou a questão do art. 
55 da Constituição. Não é o caso. O Supremo Tribu-
nal Federal já disse que não é o caso do art. 55 da 
Constituição. Não se trata de declaração de perda de 
mandato, de cassação de mandato. É um ato anterior: 
é a cassação do registro e do diploma. Isso é anterior 
ao próprio mandato.

Assim, não há o que fazer, senão, infelizmente, 
dar cumprimento à decisão judicial.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (PSB – AP) – Sr Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (PSB – AP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, existe 
o art. 55 da Constituição e o seu § 3º que garante a 
ampla defesa, e nós sabemos que é a Constituição 
Federal que rege a harmonia entre os Poderes. A base 
de sustentação das relações entre os Poderes é a 
Constituição. A Constituição está acima de tudo. Se a 
Constituição contempla o direito de ampla defesa, não 
podemos ignorar a Constituição. Somos uma Casa de 
leis, e o Supremo também sabe. O Supremo Tribunal 
Federal não se manifestou nem eliminou o art. 55, § 
3º. Ele existe e nos dá o direito à ampla defesa. 

Eu sei, Sr. Presidente, que há uma decisão do Su-
premo, mas, acima dessa decisão, está a Constituição, 
porque é ela que rege as relações entre os Poderes.

Peço a V. Exª que atente para o cumprimento da 
Constituição. O legislador colocou na Constituição o 
direito à ampla defesa e o Regimento Interno do Se-
nado reproduziu ipsis litteris aquilo que estava na 
Constituição porque tem algum sentido, porque há 
direito de defesa a ser preservado.

Insisto com V. Exª que nos dê o direito, como a 
Câmara dos Deputados – aqui tem tantos Deputados 
e Deputadas –, que é regida pela mesma Constituição 
e analisa as decisões tomadas pelo mesmo Supremo 
Tribunal Federal. Aqui está minha companheira Jane-
te Capiberibe, cassada no mesmo processo, porque 
ali se fala em João Alberto Capiberibe e outros, que é 
ela. Mas, na Câmara, tem um processo para dar-lhe 
oportunidade; há um ritual definido.

Não estou pleiteando, Sr. Presidente Renan Ca-
lheiros, Presidente de todos nós Senadores – reconhe-
ço isso –, um ritual para o meu caso específico. Estou 
pleiteando um ritual para a instituição Senado Federal 
em todos os processos de cassação de mandatos.
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Por isso volto a insistir e apelar a V. Exª, até por-
que, veja, ainda cabe recurso no Supremo Tribunal 
Federal. O Ministro Marco Aurélio de Mello já levantou 
essa possibilidade nos embargos declaratórios modi-
ficativos. Isso pode ocorrer e pode mudar completa-
mente o procedimento.

Portanto, na linha do Senador Antero Paes de 
Barros de que somos uma instituição autônoma e te-
mos uma relação harmônica com os Poderes, por que 
não aceitarmos um espaço de tempo, como a Câmara 
aceitou, para dirimirmos todas essas dúvidas e esta-
belecermos definitivamente um ritual que deverá servir 
no presente e no futuro para todos os casos?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador João Capiberibe, a prova da libera-
lidade desta Mesa é exatamente este debate que es-
tamos travando agora.

Com relação a esse reivindicado prazo de defe-
sa, ele já aconteceu. Eu vou ler apenas uma parte pe-
quena do parecer da Advocacia que se refere a essa 
questão levantada por V. Exª:

(...) a garantia da ampla defesa de que 
trata o § 3º, do art. 55 da Constituição repor-
ta-se claramente aos incisos que menciona, 
onde a perda do mandato decorre da ausência 
reiterada do parlamentar. [Não é esse caso. 
Esse caso é de decisão judicial.] 

Em realidade, cuida-se de dar cumpri-
mento a uma decisão judicial que cassou o 
registro e o diploma de um parlamentar. Nes-
se caso, a cassação do registro e do diploma 
decorreu diretamente do decreto da Justiça 
Eleitoral. 

Portanto [diz o parecer da Advocacia] 
a decisão da Justiça Eleitoral é desconstitu-
tiva. 

Infelizmente, é desconstitutiva. Não nos cabe 
qualquer ingerência sobre o conteúdo do decreto ju-
dicial. Não estamos decretando nada, decidindo nada. 
Estamos apenas dando cumprimento a uma decisão 
judicial.

Dessa forma, no momento de se dar conseqü-
ência a um decreto da Justiça, não tem cabimento se 
falar – diz o parecer – em abertura de prazo de de-
fesa, pois toda a oportunidade de defesa ocorreu no 
curso do processo judicial, que transitou em julgado. 
Não é o caso de entrar nessa discussão, infelizmen-
te. Eu gostaria de entrar no mérito dessa discussão e 
poder efetivamente colaborar, o que formalmente eu 
não posso fazer, se não com isenção, com equilíbrio 
e com responsabilidade, dar concretude a uma deci-

são judicial, infelizmente. Infelizmente. São ossos do 
ofício, infelizmente.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Estou aqui na tribuna do Senado como Senador da 
República. Está aqui presente a minha companheira, 
Deputada Federal. Nós exercemos, por quase três anos, 
o mandato parlamentar. Inclusive aprovamos uma lei 
aqui neste Parlamento. O Senado aprovou um pojeto 
de li que tramita na Câmara Federal. Então, nós somos 
de carne e osso, de raciocínio e de idéias.

Todos sabem que o art. 41A, que, hoje, inclusive, 
está sendo contestado por uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade movida pelo Partido Socialista Brasilei-
ro, é eivado de inconstitucionalidade. Por exemplo, a 
nossa condenação é com base na lei eleitoral, em uma 
lei comum. Portanto, não está previsto na Constituição 
Federal. E quando não está previsto na Constituição 
Federal, Sr. Presidente, quem tem que decidir é o Se-
nado Federal, é o Plenário, não é mais a Mesa, foge 
da competência da Mesa.

A Constituição explicita casos em que a Mesa 
pode declarar vacância, mas, no nosso caso, é uma 
lei ordinária e, como tal, não pode passar por cima de 
uma lei complementar nem muito menos da Consti-
tuição Federal.

Nós somos uma Casa de lei, e o meu apelo é 
que nós possamos aproveitar essa oportunidade para 
o debate, que V. Exª, com a benevolência que conhe-
cemos, está nos proporcionando. Não será o primeiro...
sou, sim, o primeiro Senador cassado com base numa 
lei ordinária. É o primeiro caso de Senador cassado 
com base numa lei ordinária. E uma lei que está sendo 
contestada e sobre a qual há um certo consenso da 
sua inconstitucionalidade.

Portanto, nós somos os responsáveis, inclusive 
pela elaboração dessa lei. Eu acho que o momento é 
de profunda reflexão. Podemos ampliar e aprofundar 
esse debate. Nós não somos juristas, tivemos que nos 
fazer juristas ao longo do processo, até para entender 
o que estava acontecendo conosco.

Veja, Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados! 
Quando o Senado Federal não encontra, no seu Regi-
mento Interno, base legal para alguns procedimentos, 
recorre à Câmara Federal. Quero lhe fazer um pedido: 
recorra ao Regimento da Câmara Federal. Está aqui 
uma Deputada que está lá respondendo, com direito 
de defesa. É só o direito de defesa que queremos.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL. Fazendo soar a campainha.) – Concedo a pala-
vra, pela ordem, ao Senador Mão Santa. Em seguida, 
darei a palavra, pela ordem, aos Senadores Pedro Si-
mon, Juvêncio da Fonseca e Magno Malta.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, antes de o Senador João 
Capiberibe falar, V. Exª já tinha concedido a palavra a 
mim. Tudo bem que o Senador ainda não falou, mas 
gostaria de me pronunciar sobre os recursos que dei 
entrada. Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª falará quantas vezes for necessário.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu cedo, fico 
pacientemente esperando o Senador Antonio Carlos 
Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Mão Santa, não é o caso de cessão 
de V. Exª. V. Exª tem a palavra.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presi-
dente, Senadoras e Senadores, Senador Renan, até 
este instante, V. Exª tem nota dez. Deus escolhe os 
homens certos para o momento. Foi Moisés, foi Davi, 
foi Salomão, problema de justiça. Atentai bem, relem-
brai de quem é a criança, de quem é esse mandato. 
Atentai bem!

V. Exª é um iluminado. A sua vida todos nós co-
nhecemos. É um iluminado, um protegido. Agora, quero 
dizer que V. Exª foi um extraordinário Ministro da Jus-
tiça. Eu era Governador do Estado e agradeço. V. Exª 
é um extraordinário legislador, está no ápice, mas eu 
quero ensinar a V. Exª.

Três Poderes, Montesquieu. V. Exª pertenceu, 
com brilho, a dois desses Poderes. Eu fui Prefeitinho, 
fui Governador de Estado e também tenho vida parla-
mentar, como Deputado e Senador. Então, dois a dois. 
E como a Justiça diz que, em caso de empate, preva-
lece a idade, V. Exª vai ter que me ouvir, porque sou 
mais sofrido e mais experiente. Eu sofri isso.

Essa questão dos três Poderes é tão complicada, 
Sr. Presidente, que Montesquieu, depois que criou, le-
vou 20 anos para escrever 21 volumes de O Espírito 
da Lei. Quem criou isso foi refletir e viu que são com-
plicados os três Poderes. O Espírito das Leis, L´Esprit 
de Lois, atentai bem! E ele chegou à conclusão de que 
são eqüidades, mas que um é para frear o outro.

Agora é que vou ensinar a V. Exª. Aprendi muito, 
tenho aprendido e a minha nota é dez, perspectivas 
invejáveis. Não queira estragar aqui e agora. Atentai 
bem, eu era Prefeitinho. A Justiça – errare humanum 
est – ó, Heloisa Helena, é feita por homens. “Bem-
aventurados os que têm fome e sede de justiça.”? 
Não. Quando eu era Prefeitinho, tive que frear atos ju-

diciais, tirando pobres de terra de ricos. Você sabe da 
influência. E quando Governador do Estado do Piauí, 
lá no Palácio de Karnak, às 21h, Senadores Papaléo 
Paes e Cristovam Buarque, havia 300 famílias, eu tinha 
mandado de expulsá-los da terra. Eu atendi e cancelei, 
trombei, freei o Judiciário. Olha que havia muita cor-
rupção por trás dessa questão de terra.

Então, esse freio é que me trouxe aqui e fui víti-
ma disso. Eu sei e falo – Ó Senador Mercadante, não 
atrapalhe o nosso Presidente. Ficai atento porque vim 
aqui como Francisco e Cristo, com as chagas da injus-
tiça. Atentai bem, Sr. Presidente.

Ninguém pode negar a grandeza de Leonel Bri-
zola. Ninguém, ninguém. Ele só não foi Presidente da 
República porque Rui Barbosa também não foi. Aten-
tai bem, antes de morrer, Leonel Brizola escreveu: “A 
fraude de Nelson Jobim” – um tijolaço no Jornal do 
Brasil, que não vou cansá-los lendo todo. Mas citarei 
apenas a parte final em que Brizola antevê isso: “A 
violação...[réu confesso, que fraudou a Constituição.

Então, não tem limite, vai agora, bate, em nome 
do Partido do qual pleiteia candidatura e ao qual per-
tenço, mas o meu PMDB é de Ulysses, que ouve a voz 
rouca das ruas e respeita o povo.

Atentai bem, para que fique nos Anais o 
que disse Brizola:

A violação cometida pelo Sr. Jobim é de 
natureza muito mais grave, porque alterou o 
próprio texto da Constituição em vigor, a cujo 
cumprimento todos se obrigam. Ou a pretensão 
de S. Exª é tanta que se julga acima da ética e 
da lei, e que ter fraudado a Constituição deve 
ser algo impune apenas porque o fraudador 
é ele próprio? Se as instituições políticas e 
jurídicas deste País aceitarem que isso fique 
sem conseqüências, então estarão estimula-
das as práticas de todo tipo de fraudes, porque 
nenhuma poderá ser maior que a que se fez 
contra a Lei das Leis.

Isso é o que está acontecendo.

Atentai bem, pois a Câmara está aí, Presidente. 
Para que existe Corregedoria? Para corrigir conflito, e 
isso vai ocorrer. Um Poder serve para frear o outro. Um 
não deve ser submisso e subserviente ao outro. Esse 
mesmo Poder veio aqui, na página mais imoral e indig-
na dos 181 anos de Senado, pedir um salário para os 
Magistrados, para o próximo ano, de R$27 mil.

O Senador Tasso Jereissati é viajado e eu fui à 
Suíça. Lá, a diferença entre o maior salário e o menor 
é de dez vezes. Na Alemanha, é de sete vezes. Aqui, 
querem R$27 mil.

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL98     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL98     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL84     



36176 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

O Presidente da Câmara é fraco; V. Exª ainda 
reagiu ao Presidente da República, mas há o caos, o 
“não”, o descalabro! Um Poder deve frear o outro e é 
isso o que queremos.

No dia em que fecharam o Congresso, eu ouvi de 
Petrônio Portella: “É o dia mais triste da minha vida!” 
E eu digo que já trouxeram canhões e, agora, toga, 
mas a história é assim mesmo, feita por debate. Cada 
caso é um caso. Aqui, já houve o caso de Humberto 
Lucena, que foi cassado pelo Poder Judiciário. Fizeram 
uma lei e ele foi absolvido.

Sr. Presidente, lanço minhas palavras aos céus, 
a Deus e ao Divino Espírito Santo, para que ilumine, 
dê coragem e uma visão salomônica a V. Exª.

Sou do PMDB, aquele que respeita o povo e con-
quista mandatos com ele. Termino citando Che Guevara: 
“Se você é capaz de tremer de indignação a cada vez 
que se comete uma injustiça no mundo, então somos 
companheiros.”. Aqui, o Senador Capiberibe tem 80 
companheiros ante essa vergonhosa injustiça.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PDMB 

- AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
Em seguida, falarão o Senador Aloizio Mercadan-

te, Wellington Salgado, Juvêncio da Fonseca, Magno 
Malta e Antônio Carlos Valadares.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, felicito V. Exª pelo seu espírito público, pela aber-
tura do debate, pela discussão, pela sessão realmente 
bonita de que estamos participando agora.

Com todo respeito, Sr. Presidente, não vejo ou-
tra saída. V. Exª, com seu espírito aberto, haverá de 
entender que não temos outra saída, senão mandar 
para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Fazendo isso, não estaremos tomando decisão alguma. 
Se tudo o que V. Exª diz é correto, se o relatório de V. 
Exª é correto, se a explicação da Assessoria Jurídica 
é correta, a Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania terá de dizer: “É isso o que está aí.”. A Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania não vai inventar e 
de lá virá para o Plenário. Duvido que o Plenário tenha 
a coragem de dizer que o mandato não está cassado 
se se chegar à conclusão de que está. O que quere-
mos é dar o direito a S. Exª de se defender.

Sr. Presidente, a Câmara já tomou uma decisão. 
Como fica isso? A esposa dele, Deputada Federal, foi 
cassada. O processo foi encaminhado para a Comissão 
para ser feito o estudo e ela ter sua defesa. No Sena-
do, não. Por que duas medidas diferentes, sendo que 
a primeira foi a da Câmara? Se ainda a nossa fosse 
a primeira e, depois de termos dito que já está cas-

sado, a Câmara se reunisse e decidisse que haveria 
recurso, tudo bem, mas a Câmara se reuniu primeiro 
e disse que há recurso. Por que a Câmara fez isso e 
o Senado não vai fazer, se a Constituição e a decisão 
do Supremo são as mesmas? Por que queremos ser 
mais realistas que o rei? Será criado um incidente, 
porque são duas decisões completamente opostas. 
Alguém está completamente errado. Vamos criar uma 
crise de poder em que a Câmara tomou uma decisão 
errada, absurda, e o Senado agiu certo, ou o contrário? 
Para a opinião pública, para o bom senso, vai parecer 
o contrário, porque isso mostra que a Câmara deu a 
liberalidade. Deu a chance de mostrar e não vai mos-
trar? Não mostre, mas dê a chance de mostrar. Dois 
ou três dias a mais não vão alterar o caso, mas não 
se deve impedir que, depois do apelo dramático feito, 
aqui, pelo Senador e por sua esposa, aplique-se um 
artigo que está na Constituição. Se está certo ou se 
está errado, não sei, mas está na Constituição que há 
amplo direito de defesa. V. Exª é que vai dizer: “Não, 
mas isso se aplica lá não sei onde?” V. Exª pode estar 
certo. E a Consultoria Jurídica dirá: “Isso se aplica no 
caso onde não há cassação no Supremo.”? V. Exª e a 
Consultoria Jurídica do Senado podem dizer isso, mas 
cabe a nós recorrermos à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. O que ela disser estará dito, nin-
guém mais poderá falar nada e o Plenário decidirá.

Creio que vamos criar um ambiente que não en-
tendo. Vou falar com toda a sinceridade: parece que 
estamos cassando o Senador, quando não é isso o 
que está acontecendo. Parece que nos antecipamos 
e resolvemos cassar o Senador e não é isso o que 
está acontecendo. Há uma decisão do Supremo e 
queremos cumpri-la, mas dando a S. Exª a oportuni-
dade de defesa.

Como disse o nobre companheiro Senador: “É 
a primeira vez que é cassado um Senador baseado 
nessa lei ordinária.” Se é assim, é natural que se crie 
um impasse e que essa decisão se confronte com o 
artigo da Constituição que diz caber amplo direito de 
defesa. Para resolver essa dúvida, encaminhe-se para 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Por 
que a Presidência vai assumir para si um ônus que 
não é seu? Por que vamos assumir um ônus que não 
é nosso? Na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, o meu voto pode ser favorável ou contrário 
ao Senador, mas será a favor da lei e daquilo que 
deve ser feito.

Por isso, apelo ao seu bom senso, Sr. Presiden-
te. Não vamos criar um incidente entre a Câmara e 
o Senado. Aquela Casa decidiu em primeiro lugar e, 
agora, é a nossa vez. Vamos seguir o mesmo caminho 
e enviar para a Comissão de Constituição, Justiça e 
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Cidadania. Assim, estará resolvido. É o apelo que faço 
a V. Exª, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
- AL) – Senador Pedro Simon, infelizmente, se man-
darmos para a Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, para a Corregedoria ou para a Mesa Diretora 
do Senado Federal, estaremos apenas participando 
arbitrariamente desse processo, de maneira procras-
tinatória, infelizmente, sem conseqüência alguma, por-
que a decisão do Supremo Tribunal Federal não pode 
ser revista. Infelizmente, infelizmente.

Eu não vou julgar o entendimento da Câmara 
dos Deputados.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB - AP) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
- AL) – Não me resta outro entendimento. Não é nem 
decisão, pois não estamos decidindo nada, absoluta-
mente nada.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB - AP) – Sr. 
Presidente, a decisão do Supremo pode ser revista.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
- AL) – Estamos dando concretude a uma decisão ju-
dicial de maneira aberta, transparente, debatendo com 
todos os Senadores, sem sequer limitar o tempo ou o 
número de intervenções. É uma coisa aberta e clara 
como dever ser. Se eu mandar para a Corregedoria, 
eu estarei procrastinando a concretização de uma de-
cisão, infelizmente sem conseqüências. Infelizmente, 
infelizmente, eu digo isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
- AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mer-
cadante.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de me inscrever.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, o 
Senado vive um momento de grande desafio: temos 
a responsabilidade de preservar a harmonia e a inde-
pendência dos Poderes, mas somos também a Casa, 
como dizia Alexis de Tocqueville, que tem, acima de 
todas as nossas outras tarefas, a de defender as prer-
rogativas e as garantias individuais. É para isso que 
existimos há 180 anos neste País de tantos golpes de 
Estado, períodos de exceção e arbítrio. Por sinal, o 
Senador João Capiberibe foi vítima, durante um longo 
período de vida, exatamente de um cenário de arbítrio 
e exceção e exílio.

A decisão do Supremo Tribunal Federal é clara, 
transparente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Aloizio Mercadante, sem pretender 

interromper V. Exª, gostaria de prorrogar a sessão das 
18h30 para as 19h30, inicialmente, uma vez que ainda 
teremos a Ordem do Dia.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– A decisão do Supremo Tribunal Federal é clara:

Comunico a V. Exª que o Supremo Tribu-
nal Federal, na sessão plenária realizada em 
20 de outubro de 2005, por maioria, resolveu a 
questão de ordem no sentido de comunicar a 
decisão tomada por esta Corte, em 22/9/2005, 
a qual, também por maioria de votos, não 
conheceu do RE 446907, interposto contra 
acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que 
confirmou a cassação dos registros e diplo-
mas expedidos em favor de João Capiberibe 
e outros. Determinou-se, ainda, que a decisão 
do Tribunal Superior Eleitoral, confirmada por 
esta Corte no julgamento do RE 446907, pro-
duza os efeitos de direito, independentemente 
da publicação do respectivo acórdão.

E determina: “Produza os efeitos de direito”. Por-
tanto, estabelece que o Senado Federal deve cumprir 
os efeitos desta decisão.

No entanto, dispõe o art. 55 da Constituição:

Perderá o mandato o Deputado ou o 
Senador:

(...)
V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, 

nos casos previstos nesta Constituição.
Mas, o § 3º estabelece:
V – Nos casos previstos nos incisos III a V, 

[este é o inciso V], a perda será declarada pela 
Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante 
provocação de qualquer de seu membros ou 
de partido político representado no Congresso 
Nacional, assegurada ampla defesa.

Repito: “assegurada ampla defesa”.

Concordo com o Presidente. Não vejo como a 
defesa de S. Exª, no Senado Federal, possa reverter 
uma decisão tomada na Judiciário, um Poder inde-
pendente – inclusive consultei o Senador Juvêncio da 
Fonseca e o Senador Jefferson Péres para fazer esta 
argumentação. Houve defesa em todas as instâncias 
do Poder Judiciário. É verdade. Houve a decisão do 
Supremo Tribunal Federal. Como não houve a publica-
ção do acórdão, não é ainda uma sentença transitada 
em julgado. Mas o Supremo estabelece: “Produza os 
efeitos de direito”.

Do meu ponto de vista, preservar este Poder, res-
peitar a Constituição e acatar a decisão do Supremo 
– nós não temos outra opção – pode e deve significar, 
Sr. Presidente, que a Comissão de Constituição, Justi-
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ça e Cidadania estabeleça o rito de encaminhamento, 
ou seja, como deve se dar esse procedimento, e que, 
nesse rito, o Senador João Capiberibe tenha assegu-
rado o amplo direito de defesa.

Por que isso é importante, ainda que eu não veja 
como o Senado Federal possa rever a decisão do Su-
premo? No âmbito do Senado Federal não há como 
revertê-la , mas a nobreza do mandato do Senador, a 
nobreza de um mandato popular, que é construído nas 
ruas... Cada um sabe, aqui, qual é a caminhada para 
poder pisar os tapetes deste Plenário! Cada um sabe, 
nas suas histórias de vida, o que foram as adversidades, 
as dificuldades, as restrições, as privações, às quais a 
sociedade nem sempre reconhece. Eu, particularmente, 
sei de parte das do Senador João Capiberibe.

Portanto, acho que esta Casa deve ao Senador 
um direito que está assegurado na Constituição. Não 
vejo como vamos revogar uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que diz: “Cumpra-se o direito”. E o 
Direito diz que um Senador não vai embora desta Casa 
sem ter o direito de subir à tribuna e ter assegurada 
a sua defesa no ritual que a Mesa ou a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania estabelecerem.

Que se faça esse ritual! Que S. Exª tenha o direito 
à palavra! Mas não haverá como reverter a decisão do 
Supremo Tribunal Federal. (Palmas.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª, Se-
nador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
é uma das armadilhas que o destino prega aos gran-
des homens públicos. E V. Exª, guindado à suprema 
magistratura da Casa, Senador Renan Calheiros, está 
precisamente diante de um dilema. Conheço o seu 
coração e conheço o seu espírito democrático, até 
porque juntos pugnamos por democracia neste País. 
Ao mesmo tempo, vejo V. Exª diante de um documento 
da mais alta respeitabilidade, até porque firmado pelo 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, o ilustre ju-
rista Nelson Jobim, e V. Exª meramente se dispondo 
a cumprir aquilo que vem determinado pelo ofício fir-
mado por S. Exª o Ministro Nelson Jobim.

Não tenho muita dúvida quanto a ser o Supremo 
Tribunal Federal a última instância, e que, cumpridos 
todos os seus rituais, devemos, pura e simplesmen-
te, fazer aquilo que o Supremo determina, eminente 
Senador Pedro Simon. Mas vejo eu alguns senões e 
alguns requisitos para que a consciência de todos as 
Senadoras e Senadores se apazigúem de maneira 
completa. Por exemplo, a idéia do trânsito em julgado. 

Uma das lutas que tivemos ao longo de todo o período 
de contestação ao regime de força, Senador Eduardo 
Suplicy, foi precisamente para garantirmos aos acusa-
dos, a todos, o direito de terem o trânsito em julgado, 
de não poderem mais recorrer, e, só aí, poderem ser 
efetivamente apenados; só aí não caberia mais a figu-
ra da inocência presumida e passaria a haver a figura 
da condenação a alguém que a sociedade, pelos seus 
instrumentos legais, colocaria como praticamente de 
malfeitos.

Digo isso porque houve uma época em que bas-
tava um auditor militar apresentar um relatório contra 
alguém para que esse alguém se tornasse inelegível. 
Foram momentos duros que vivemos de enfrentamento 
ao regime de força. Esses momentos, esses tempos 
ficaram para trás. Não comparo uma situação e outra; 
conheço V. Exª e conheço da sua personalidade forte e, 
ao mesmo tempo, eu me pergunto se o mais justo não 
seria fazer aquilo que, percebo, é a vontade e o desejo 
da grande maioria do Plenário, que seria mandar esta 
matéria para a Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, de modo que aquela Comissão, que poderia 
se reunir amanhã, não tem por que não – amanhã é 
um dia útil –, se manifestasse sobre ela, e para que, 
ao fim de um prazo muito curto, o direito – afinal de 
contas – fosse observado, fosse cumprido com, por 
exemplo, o Senador João Capiberibe, em tendo o seu 
mandato efetivamente extinto, efetivamente cassado, 
sairia daqui de cabeça erguida, tranqüilo quanto ao 
fato de que os rituais todos foram cumpridos, todos os 
trâmites se deram. O Senador, então, sai para a sua 
casa, para a sua luta – ele que manterá seus direitos 
políticos –, sai para a legitimidade das suas disputas 
sem a sensação de não ter tido o direito à última fala, 
ao último apelo; não ter tido o direito a dizer as suas 
últimas sentenças.

Eu apreciei quando S. Exª foi ainda há pouco à 
tribuna – afinal de contas, o lugar do Senador é na tri-
buna – e disse, ali de cima – S. Exª não falou debaixo 
–, porque, dali, S. Exª poderia se dirigir a seus Pares. 
Em algum momento poderia ser a despedida; em ou-
tros momentos poderia ser o apelo a que se lhe desse 
a oportunidade de brigar pelo seu mandato.

Eu digo isso, Sr. Senador Renan Calheiros, por-
que eu – é algo sabido, não adianta disfarçar uma 
coisa que é um sentimento meu – não tenho nenhum 
apreço pessoal pelo Deputado José Dirceu. Nenhum 
apreço pessoal. Não tenho. É um direito meu. Imagino 
que seja recíproco que ele também não tenha nenhum 
apreço pessoal por mim. Se ele não tiver, zero a zero, 
ou um a um, ou mil a mil, como ele preferir. Mas não o 
condeno quando ele vai buscar todas as possibilida-
des de salvar o seu mandato. Eu não o condeno. Eu, 
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Deputado, votaria contra o mandato dele. Eu acho que 
ele não merece estar na Câmara dos Deputados, mas 
eu entendo como legítimo o Deputado José Dirceu ir 
buscar até a ultimíssima possibilidade a tentativa de 
manter o mandato que lhe foi concedido pelo povo 
de São Paulo e que, ao ver dele, é um mandato bem 
exercido. A meu ver, não é um mandato exercido de 
acordo com o que de melhor comportamento exige o 
povo brasileiro. Então, eu não o condeno.

Alguém diz: “Ah, mas os cassáveis foram ao Su-
premo Tribunal Federal”. Eu reconheço que é um direito 
dos cassáveis. Eles têm o direito de tentar não serem 
cassados. Eu acho que eles devem ser cassados pelo 
que fizeram de equivocado em relação à coisa públi-
ca no País, mas eu não quero dizer a eles nunca que 
eles não tenham o direito de buscar o último respiro, 
o último suspiro, a última tentativa.

É precisamente nesse sentido que me dirijo à 
Casa, sobretudo a V. Exª, Sr. Presidente, dizendo que, 
qualquer que seja a decisão, respeitarei V. Exª com o 
jeito fraterno que sempre nos uniu. Não significa desa-
preço ao Supremo. Ao contrário. Eu sempre digo que, 
se o Supremo, em última instância, decidir, Senador 
Simon, que meu nome não é mais Arthur, passa a ser 
Marcos, eu vou pedir que me chamem de Marcos, por-
que o Supremo vai definir tudo, em última instância, 
sobre as nossas vidas. Eu me curvo às últimas deci-
sões do Supremo, mas vejo que falta o trânsito em jul-
gado. Eu vejo que falta a publicação. Vejo que falta a 
oportunidade última de o Senador João Capiberibe ir 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e lá 
se manifestar e esperar a manifestação da Comissão. 
Eu, que sou adversário político do Senador Capiberi-
be, que não conto com o voto do Senador João Capi-
beribe para nada aqui dentro, que tenho no Senador 
João Capiberibe um adversário leal, correto, mas um 
adversário, alguém cuja permanência neste Senado 
em nada acrescenta de prático ou de pragmático à 
luta que aqui travo junto com os meus companheiros 
de Oposição e do PSDB...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Estou 
me alongando, mas deixo aqui, e não me apaziguaria 
com a minha consciência se não fizesse dessa forma. 
Alguém diz: alguma coisa contra quem entra? De modo 
algum. O Senado está acima de quaisquer eventos. Al-
guma coisa que signifique interesse político do Senador 
João Capiberibe? Nenhum. Acabei de afirmar que S. 
Exª é meu adversário político. Estou entendendo que, 
se lhe dermos a sua última oportunidade, estaremos 
apaziguando as nossas consciências; estaremos fa-

zendo algo parecido com justiça, com direito e com o 
cumprimento do dever. 

É, portanto, com esse espírito que me dirijo a 
V. Exª, Sr. Presidente, e imagino que não estaríamos 
agindo na contramão do sentimento deste Plenário se 
V. Exª, em um gesto de absoluta grandeza – e V. Exª 
é capaz de todos os gestos de grandeza –, permitis-
se ao Senador João Capiberibe que visse cumprida 
aquela que é a visão de tantos que aqui defenderam 
a sua visão interpretativa da Constituição brasileira, 
mandando a matéria à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e permitindo que o Senador João 
Capiberibe possa falar aos seus Pares. Ele que, supos-
tamente com o mandato extinto, tantas vezes votou, 
tanto opinou, tanto falou, tanto discursou.

Nada mais, a não ser o sentimento de justiça que 
não quero jamais abandonar na minha vida me faz vir a 
esta tribuna para dizer que esta é a opinião, que se eu 
não a tivesse expendido, talvez me sentisse mal comigo 
mesmo. Agora, sinto-me bem comigo mesmo.

Obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 

Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a intervenção do Senador Arthur 
Virgílio, pela lucidez e pertinência. 

Infelizmente, quero, mais uma vez, repetir: o de-
creto judicial não trata da cassação de mandato. Não 
é o caso do art. 55 da Constituição invocado. Não é o 
caso. Se fosse o caso da cassação de mandato, as-
sumiria, em função do decreto judicial, o suplente do 
Senador João Capiberibe. Não é o caso. O ato é an-
terior. O decreto trata de duas questões anteriores: do 
registro e da diplomação.

E os prazos de defesa, no âmbito judicial, foram 
todos – absolutamente todos – concedidos. Não quero 
entrar no mérito. O último recurso interposto no Supre-
mo Tribunal Federal já foi considerado procrastinatório. 
Não é o caso de entrarmos nessa discussão, infeliz-
mente. O último recurso já foi considerado procrasti-
natório. São os ossos do ofício. 

Essa situação constrange todos nós. Constran-
ge a Casa, constrange o País, mas não temos outra 
coisa a fazer, infelizmente, senão dar cumprimento à 
decisão judicial.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Wellington Salgado; depois, aos Senadores Juvêncio 
da Fonseca, Magno Malta, Eduardo Suplicy, Pedro Si-
mon novamente, José Agripino e à Senadora Patrícia 
Saboya Gomes.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL102     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL102     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL88     



36180 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005

sidente, gostaria apenas de levantar uma questão de 
ordem de meio minuto.

Pergunto a V. Exª se podemos ou não podemos 
pedir para que seja posto em votação o requerimento 
que manda o assunto à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Quer dizer, tem um requerimento 
na Mesa, solicitando que seja remetido o caso para a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nós 
podemos pedir a V. Exª que o Plenário vote esse re-
querimento e V. Exª submeta ao Plenário a votação 
desse requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Mas simplesmente não é o caso, porque nós 
não estamos tomando nenhuma decisão. Não estamos 
decidindo nada, absolutamente. Não estamos decla-
rando nada, absolutamente. Não é o caso do art. 55 
da Constituição. Se fosse, nós teríamos que declarar 
por decisão da Mesa. Mas não é o caso.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nós estamos apenas dando cumprimento a 
uma decisão judicial, a um decreto judicial. Infelizmen-
te, Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas há 
um requerimento... Já há um requerimento dos Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª sabe da admiração que lhe tenho. V. Exª 
sabe disso, é uma admiração muitas vezes reiterada. 
Pois saiba V. Exª que não há constrangimento maior 
do que o constrangimento que me toma agora, infeliz-
mente. Infelizmente. Eu não tenho outra coisa a fazer 
senão dar cumprimento. 

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Não. 
É só pela ordem mesma.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou dar a palavra a V. Exª, Senadora Heloísa 
Helena. Depois darei a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – V. Exª, Sr. Presidente...

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS) 
– Pela ordem, Sr. Presidente. Nós estamos há meia 
hora...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem.) – Sr. Presidente, V. Exª recebeu 
ontem uma questão de ordem, sobre a qual decidiu.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Provocado por V. Exª, eu decidi.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Não. Provocado pelo Senador João 
Capiberibe.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– SE) – Não. V. Exª pediu que eu decidisse...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – E eu entrei hoje...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – ... sobre o requerimento e sobre a questão 
de ordem, e eu não fiz outra coisa senão atender a 
V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, V. Exª me desculpe, mas 
eu entrei com o requerimento não foi sobre questão 
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antônio Carlos Valadares, nós po-
deríamos até procrastinar essa decisão, desde que a 
decisão do Supremo, que entendeu que o último re-
curso foi meramente procrastinatório – o Supremo que 
entendeu assim, infelizmente. A decisão do Supremo, 
por causa disso, diz o seguinte: “(...) confirmada por 
esta Corte no julgamento do RE 446907 (22/9/2005), 
produza os efeitos de direito, independentemente da 
publicação do respectivo acórdão”, porque a decisão 
não é do Supremo. O Supremo derrubou o recurso. A 
decisão é da Justiça Eleitoral.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, existe uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Fede-
ral, de iniciativa do nosso Partido, argüindo a incons-
titucionalidade do art. 41A. E, se amanhã o Supremo 
decidir pela inconstitucionalidade, como ficará isso? 
O Senador e a Deputada ficarão impossibilitados de 
exercerem os seus mandatos?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antônio Carlos Valadares, não va-
mos entrar no mérito da decisão. Eu já disse aqui e 
repito: não há constrangimento maior do que o meu 
nesta Casa. Pode haver igual, absolutamente igual, 
mas maior, não.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, por outro lado, não 
foi publicado o ato. Está aqui na Constituição que a 
lei somente poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais, quando a defesa da intimidade ou o in-
teresse social exigirem. Qual é o interesse social que 
existe nisso?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu não quero entrar no mérito da discussão.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Não foi publicado o ato.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O acórdão, cuja publicação V. Exª está co-
brando...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – V. Exª está aqui decidindo em cima de de-
cisão que ainda não vale, porque não foi publicada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O que o Supremo diz que não é caso de pu-
blicação; é um acórdão cuja decisão considerou o re-
curso procrastinatório. Procrastinatório.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra a Senadora Heloísa Helena, 
pela ordem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – É 
sobre o andamento dos trabalhos mesmo. Independen-
te de qualquer debate sobre a jurisdicidade e consti-
tucionalidade, fiz um apelo anterior no sentido de que 
V. Exª tratasse não como uma resposta à questão de 
ordem, mas como uma leitura do parecer da advo-
cacia. V. Exª entende que já respondeu à questão de 
ordem. Então, independentemente disso, ao decidir 
anunciar a resposta à questão de ordem, V. Exª não 
negará o recurso a ser feito pelo Senador Valadares 
no sentido de, ao interpor recurso à decisão de V. Exª, 
apresentar a questão de ordem dele ao Plenário. Não 
se trata disso. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Decidi que não havia questão de ordem por 
não se tratar da questão invocada pelo Senador Vala-
dares. Portanto, se não há questão de ordem, não há 
recurso, não há decisão, não há decisão da Mesa. Já 
disse isso aqui e repeti várias vezes.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Quero que V. Exª leia o meu reque-
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não há questão de ordem a decidir. Portanto, 
não pode haver requerimento, infelizmente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – O requerimento anterior, o primeiro 
requerimento, é um pedido para que V. Exª remeta a 
matéria à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia e que a Mesa decida posteriormente, após a CCJ 
estabelecer o rito processual para ampla defesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Valadares, eu queria reafirmar.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – É um assunto importante, se V. Exª 
me permitir ...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não quero polemizar com V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – ... pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com toda abertura, não quero polemizar com 
V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – O art. 408, Sr. Presidente, do Regi-
mento, diz: “Havendo recurso para o Plenário, sobre 
decisão da Presidência em questão de ordem, é lícito 
a esta solicitar a audiência da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania sobre a matéria, quando se 
tratar de interpretação de texto constitucional”. E trata 
de interpretação do texto; solicitada a audiência, fica 
sobrestada a decisão.

Então, a decisão de V. Exª à questão de ordem 
fica sobrestada, depois do recurso que entrei.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – E V. Exª tem que cumprir o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se V. Exª ouvir, não estamos interpretando nada, 
não estamos decidindo nada. A decisão foi de que ...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Decidimos...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se V. Exª puder ouvir, como eu o ouvi. A minha 
decisão, a decisão desta Presidência foi no sentido de 
que a Presidência deixa de dar seguimento ao reque-
rimento que V. Exª encaminhou, nos termos do inciso 
XI, do art 48 do Regimento Interno, porque não há 
decisão, não há questão de ordem. Portanto, não há 
requerimento, infelizmente. Gostaria que houvesse.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Houve questão de ordem ou não 
houve?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª apresentou uma questão de ordem para 
a qual não foi dado seguimento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Não apresentei questão de ordem, Sr. 
Presidente. Quantas vezes eu preciso dizer isso?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Então, requerimento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu fiz um pela ordem. Agora, quem fez 
questão de ordem foi o Senador Capiberibe ontem, e 
o Senador Tião Viana enviou para a Mesa, para V. Exª, 
que ficou de decidir. Decidiu, hoje, contra. Aí, entrei 
com recurso, está aqui – art. 408.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Valadares, não é essa a discussão. 
Não há recurso porque a questão...
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O pessoal do Amapá, que está aqui para 
assistir à posse, pode esperar mais um pouco.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não vou, arbitrariamente, apesar de desejar 
muito, fazer o que V. Exª está pedindo, apelando. Não 
vou fazer isso. Gosto demais do Senador Capiberibe, 
admiro demais a sua combatividade, a sua atuação, mas 
não vou deixar de cumprir o meu papel constitucional 
como Presidente do Senado Federal, infelizmente. 

Concedo a palavra ao Senador Wellington Salga-
do. Depois, ao Senador Juvêncio, com muito prazer.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEI-
RA (PMDB – MG. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aqui, a 
grande discussão é justiça e legalidade. É justo o que 
aconteceu com o Senador Capiberibe? Acredito que 
a maioria do Senado acha que não é justo. Quando 
o Senador falava da tribuna, eu disse: olha, Senador, 
vai ser um momento histórico neste Senado. O Sena-
do vai se manifestar, o Senado vai dizer: não, nós não 
concordamos. E o Senado está falando isso agora; 
estou vendo pela primeira vez. Não concordamos com 
a decisão. Isso é uma situação. 

Agora, é diferente da situação do Presidente da 
Casa. O Presidente da Casa tem que cumprir uma 
decisão. Não compete a S. Exª analisar a decisão. E 
estamos expondo toda a Casa nesse momento. E que 
todo mundo pense, quando tentar ser Presidente da 
Casa, que vai ter que se sentar ali e tomar uma de-
cisão séria algum dia, não é simplesmente ser Presi-
dente da Casa.

O Presidente, neste momento, está contra a Casa, 
mas tendo que cumprir uma decisão que manda como 
Presidente da Casa. É isso que está acontecendo aqui. 
As saídas regimentais, legais poderão ser utilizadas a 
qualquer momento, mas não podemos colocar o Presi-
dente na situação em que está. O Presidente tem que 
cumprir o seu papel. S. Exª está tentando cumprir. 

Estamos misturando questão partidária, questão 
do Supremo. Se o Supremo decidiu e mandou, decisão 
do Supremo se cumpre. Sinceramente, penso que é 
uma total injustiça com o Senador, mas não me com-
pete julgar. Não estudei para ser julgador. Quem julga 
é o Supremo; julgou o Senador Mão Santa, cassaram 
e o Senador voltou nos braços do povo. Está aqui hoje 
fazendo o seu discurso.

Agora, o que está acontecendo? Estamos dei-
xando o nosso Presidente como se S. Exª estivesse 
cassando um Senador. O Presidente não está cassan-
do Senador algum. S. Exª está simplesmente dando 
prosseguimento a uma ordem que recebeu. Já foi ci-
tado aqui que vai ser o primeiro Presidente a cassar 

Senador. Isso não está acontecendo aqui. O Presiden-
te está simplesmente dando prosseguimento a uma 
decisão que recebeu.

Já tive decisão do Supremo a meu favor e já tive 
decisão do Supremo contra mim. Difícil cumprir, mas 
contra mim sempre cumpri.

Tenho certeza de que o Senador voltará a esta 
Casa. Eu queria que S. Exª continuasse, mas também 
não posso ficar expondo o meu Presidente desta ma-
neira. Ele tem que cumprir o que manda o Regimento. 
Se vamos criar e vamos conseguir encontrar um novo 
caminho para dizer “não, não concordamos com o 
que está aqui, não concordamos com essa decisão”, 
aí vamos encontrar. Estou com a Casa; voto com a 
maioria.

Achar que o Presidente do Senado está cassan-
do o Senador, como foi colocado aqui, está totalmente 
errado. O Presidente está cumprindo o papel dele e 
quem o conhece sabe que está cumprindo com o co-
ração sangrando.

Era isso que eu tinha a declarar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Juvêncio da Fonseca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, todos nós sabemos do zelo de V. Exª, a preocupa-
ção com o acerto desta Casa. Não se coloca isso em 
dúvida de forma nenhuma. Talvez haja uma interpre-
tação não qualificada dessa decisão e do que diz a 
Constituição.

O acórdão do Supremo Tribunal Federal determi-
na, sim, a desconstituição do registro e da diplomação 
do Senador. A conseqüência dessa desconstituição é 
a cassação do mandato. Deixou de exercer o mandato 
nesta Casa. O acórdão do STF comunica esta decisão 
ao Senado Federal e manda que aqui produzam os 
efeitos de direito. 

Os efeitos de direito têm que ser aqueles que 
estão na Constituição, Sr. Presidente, principalmente 
a Constituição que o Supremo conhece tão bem, pois 
é a mais alta Corte para decidir as questões consti-
tucionais.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o Supremo 
Tribunal Federal está desejoso de que cumpramos o 
art. 55, § 3º, da Constituição Federal, que manda que 
a sua decisão seja submetida ao Plenário, porque esse 
é um mandado constitucional ali previsto. 

O acórdão determina que produza seus jurídicos e 
legais efeitos. Esses efeitos passam pelo cumprimento 
da Constituição. E reafirmo: o Supremo Tribunal está 
esperançoso de que todos nos unamos para dar ampla 
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defesa ao Senador que está sendo cassado numa ses-
são plenária, porque é isto que diz o § 3º do art. 55:

§ 3º – Nos casos previstos nos incisos III a V, a 
perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, 
de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus 
membros ou de partido político representado no Con-
gresso Nacional, assegurada ampla defesa.

É isso que diz a Constituição Federal e é isto, Sr. 
Presidente, que o Supremo Tribunal Federal está es-
perando que façamos, ou seja, dar ampla defesa aqui 
diante desse julgamento. O parecer da advocacia do 
Senado, de grandes méritos, aqui registrado, não tem 
razão quando diz que a desconstituição do registro e da 
diplomação do candidato não significam cassação.

Ora, se não significam cassação, S. Exª não po-
deria ter exercido o mandato aqui. Se o exerceu, estava 
em pleno exercício do seu mandato, e todos os seus 
atos foram praticados legitimamente como Senador 
diplomado e registrado. O registro e a diplomação 
desconstituídos cassam o mandato.

Portanto, o §3º do art. 55 da Constituição Federal, 
um mandamento constitucional, tem de ser cumprido, 
assim como toda a extensão do acórdão do Supremo 
Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a intervenção do Senador Juvêncio 
da Fonseca.

Mais uma vez, reitero que o decreto judicial não 
trata da cassação de mandato. É anterior. Ele cassa o 
registro e a diplomação.

O Supremo Tribunal Federal diz que não precisa 
publicar, porque não conheceu do recurso, conside-
rando-o procrastinatório. Por isso, não exige sequer a 
publicação, porque não conheceu do recurso.

Não quero entrar no mérito da discussão, mas 
infelizmente, apesar das intervenções bem intencio-
nadas de todos, essa é a verdade.

Concedo a palavra pela ordem ao Senador Ra-
mez Tebet.

Em seguida, vou conceder a palavra à Senado-
ra Patrícia Saboya Gomes, ao Senador José Agripi-
no, ao Senador Magno Malta, e passaremos à Ordem 
do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Eduardo Suplicy também terá a 
palavra.

Peço apenas que façamos um pouco de econo-
mia de tempo, para que possamos começar a Ordem 
do Dia. Há uma matéria muito importante, de interesse 
do País, que precisa ser apreciada hoje. Hoje! Apenas 

hoje! Não teremos outro dia para apreciar essa medida 
provisória. O Brasil depende e precisa muito dela.

O SR. MAGNO MALTA (PL – ES) – Sr. Presi-
dente, eu estava inscrito após o Senador Juvêncio da 
Fonseca.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet 
e, em seguida, ao Senador Magno Malta.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, caso se consume o ato da cassação do 
mandato do Senador João Capiberibe – a quem tanto 
prezo e quero bem –, assumirá, no seu lugar, Gilvam 
Borges, que pertence às fileiras do meu Partido, o 
PMDB. Um aspecto a esclarecer, Sr. Presidente, diz 
respeito ao posicionamento ou às considerações que 
farei neste momento: não estou levado pelo ânimo 
partidário.

Sr. Presidente, também V. Exª sabe mais do que 
ninguém – e tem tido provas inequívocas – da amiza-
de e do respeito que lhe tenho. Por outro lado, sou um 
parlamentar que venho da advocacia, que a exerci du-
rante muitos anos até ingressar na política, que tenho 
amigos no Poder Judiciário, que convivo bem com to-
dos os Ministros do Supremo Tribunal Federal

No entanto, Sr. Presidente, todos compreende-
rão que devemos ter uma posição nessa hora, uma 
posição, a meu ver, que deve estar acima de partidos 
políticos e de sentimentos de amizade, que para mim 
são caros – entendo a amizade como uma manifesta-
ção sublime do espírito humano. Que haja, realmente, 
o cumprimento da Constituição.

Certo ou errado, Sr. Presidente, temos de con-
siderar alguns aspectos. Peço a V. Exª que considere 
essa questão. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, não 
conheço, sinceramente não conheço, cumprimento de 
decisão judicial sem ato público, sem publicidade. A 
publicidade dá-se com o acórdão publicado regular-
mente. Sei, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se V. Exª me permite, é porque não conhece-
ram do recurso.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Eu sei, 
Sr. Presidente, mas o fato de não conhecer, o fato de 
entender, até agora, que os recursos são protelató-
rios, não desobriga o Supremo Tribunal Federal, data 
venia dos Ministros que, por acaso, estiverem me ou-
vindo. Posso estar errado, mas estou manifestando a 
minha convicção. Com todo o respeito que tenho por 
S. Exªs, que sabem mais do que eu – é bem verdade 
–, não conheço e não posso aceitar decisão judicial 
sem publicação, apenas por ofício a V. Exª. Diz assim: 
“Para que produza os devidos efeitos.” Quais são es-
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ses efeitos? Será que os efeitos a que se refere não 
são para cumprir a Constituição?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Só para colaborar com a argumentação de V. 
Exª: a decisão não é do Supremo Tribunal Federal; é 
uma decisão da Justiça Eleitoral.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Não, Sr. 
Presidente. Aí é sofisma. Sr. Presidente, eu não pos-
so aceitar isso. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
- AL) – Não, não, sofisma, não.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – A decisão 
e o ofício vieram do Supremo Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Que não reconhecendo o acórdão...

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Peço li-
cença à Assessoria do Senado Federal, mas ela labo-
rou em grande equívoco quando afirmou à Presidência 
que a ampla defesa só cabe quando a Justiça Eleitoral 
decreta. Isso é um equívoco muito grave. O Supremo 
Tribunal Federal decidiu isso e decidiu uma questão 
eleitoral. Portanto, foi a Justiça Eleitoral que decidiu, 
sim. Não vamos tapar o sol com a peneira. Foi a Jus-
tiça Eleitoral que decidiu.

O pior é quando se fala aqui que não cabe o di-
reito de defesa nesta Casa – a assessoria afirmou isso 
–, porque diz respeito ao registro e à diplomação. Data 
venia, esse registro e essa diplomação foram confe-
ridos ao Senador, sim, tanto é que S. Exª está aqui. O 
que está se questionando é isto: S. Exª está no exer-
cício do seu mandato. Aí é que está.

V. Exª diz bem, Sr. Presidente: pode ser protelató-
rio, mas vamos comparar este caso com o da Câmara 
dos Deputados. Vamos ficar numa situação ruim, Sr. 
Presidente. A história de V. Exª, tão bem construída até 
agora, assim permanecerá. Não será essa decisão que 
vai manchar a história, porque V. Exª ...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não estou decidindo nada.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – V. Exª não 
está decidindo, mas está decidindo não dar o direito 
de defesa ao Senador.

Então, Sr. Presidente, se a Câmara dos Depu-
tados concedeu, se o caso é igual e se o nosso Regi-
mento está omisso, faço um apelo a V. Exª: protelatório 
ou não, a Constituição diz que o Senador tem amplo 
direito de defesa nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não neste caso.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Como 
não?!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu já expliquei sobejamente: não neste caso. 

Tem direito de defesa nos casos que a Constituição 
especifica. Está no parecer da Advocacia. Não neste 
caso.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presi-
dente, data venia, vejo aqui um grande amigo meu...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não neste caso, porque o direito de defesa foi 
exercido plenamente no âmbito do Judiciário.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sim, mas 
a Constituição diz que S. Exª tem direito de defesa na 
sua Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não neste caso. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Na Câ-
mara ou aqui.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não é o caso do art. 55. Não se trata de cas-
sação de mandato.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre-
sidente, vou provar a V. Exª que cabe.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª sabe que o tenho como referência, mas, 
infelizmente, não posso concordar com seu raciocínio, 
que não tem nada a ver com que os autos contêm.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre-
sidente, o art. 55, §2º, diz o seguinte: “Nos casos dos 
incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela 
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal...” Não 
é o caso. O art. 55, §3º, reza:

Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda 
será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício 
ou mediante provocação de qualquer de seus mem-
bros ou de partido político representado no Congresso 
Nacional, assegurada ampla defesa.

(Interrupção do som.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Vamos ver 
o que diz o inciso V: “quando o decretar a Justiça Elei-
toral, nos casos previstos nesta Constituição”. O que 
estamos querendo dizer aqui? Estamos querendo dizer 
que o Supremo não é Justiça Eleitoral?! O Supremo 
decide sobre Direito Eleitoral e decide sobre qualquer 
caso, Sr. Presidente. Nós não podemos incorrer...

Sr. Presidente, a minha presença aqui só tem uma 
finalidade: não quero polemizar, mas quero deixar regis-
trada nos Anais da Casa uma posição jurídica. Muitos 
me perguntaram: “Senador, V. Exª não vai falar?” Claro 
que vou falar. Tenho o meu ponto de vista; toda a Casa 
está se manifestando. Não haverá prejuízo nenhum, e 
V. Exª não estará desrespeitando o Supremo Tribunal 
Federal se disser assim: “Em três ou quatro sessões, 
manifeste-se o Senador”.
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E sabe por que, Sr. Presidente? A Assessoria 
não entrou nisso; estou falando como advogado, in-
dependentemente de qualquer coisa. Outros podem 
entender de outra forma, mas penso que, a partir do 
momento em que for publicado o acórdão, caberá re-
curso dele sim, caberão embargos declaratórios. Que 
vão ser protelatórios vão, mas que cabem, cabem, 
embora o Supremo tenha dito que os recursos que 
ele tem impetrado são protelatórios.

Pergunto: se ele entrar com embargos declarató-
rios, o Supremo Tribunal Federal terá que analisar ou 
não? Essa é a pergunta que faço. Se ele entrar com 
embargos declaratórios quando for publicado o acór-
dão, o Supremo terá que decidir ou não sobre esses 
embargos declaratórios? Terá, Sr. Presidente.

Deixei aqui manifestado o meu ponto de vista e 
espero que V. Exª o receba como uma contribuição, 
uma simples contribuição, contribuição de amigo. Ma-
nifestei esse ponto de vista a V. Exª assim que cheguei 
ao Senado. Não quero que nada se afirme contra o 
Senado da República. O que é que tem? Eles decidi-
ram agora, em outubro ou em setembro, e o que há 
de mais no fato de o Senado dar três, quatro ou cinco 
sessões para que o Senador se pronuncie?

Sr. Presidente, ainda precisamos analisar um 
outro ponto – se V. Exª me permitir, será o derradei-
ro. Precisamos dar exemplo à sociedade brasileira. A 
sociedade brasileira não pode mais ficar nessa dúvi-
da. Ora se decide de um jeito, ora se decide de outro. 
Agora a sociedade vai analisar assim: num mesmo 
caso – porque é o mesmo caso, é o mesmo processo 
–, a Câmara dos Deputados mandou ouvir a Depu-
tada Capiberibe; porém, o Senado não ouviu o Sena-
dor Capiberibe. Quem está certo? Como é ou não é? 
Daí o meu apelo. Não sou a favor de que se remeta 
à Comissão de Constituição e Justiça; sou a favor de 
que V. Exª mesmo...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Ramez, infelizmente... 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – (...) pela 
Mesa, diga ao Senador que se pronuncie no prazo 
de três, quatro ou cinco sessões, não mais do que 
cinco.

(Interrupção do som.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – O nos-
so Regimento é omisso, mas o da Câmara não é. O 
que não pode é ficar essa dubiedade no seio da so-
ciedade: um dá e o outro não. O que é que custa nós 
darmos?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Ramez, agradeço a sua intervenção, 

mas, infelizmente, não posso seguir todas as vezes a 
Câmara dos Deputados.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Vejo que 
V. Exª ...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não posso seguir todas as vezes a Câmara 
dos Deputados, porque muitas vezes, não pelo Presi-
dente Aldo Rebelo, a Câmara dos Deputados decidiu 
de maneira a protelar um julgamento, e eu procurei ter 
a máxima isenção.

Apenas uma informação: a medida cautelar já 
foi interposta, julgada pelo Supremo e publicada. O 
Supremo desconheceu do recurso. De modo que, só 
para colaborar com a argumentação de V. Exª, já que 
V. Exª não vai fazer...

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pergun-
to, Excelência, é quanto à publicação do acórdão que 
decretou a perda do mandato de S. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não, não. Já foi publicado; está aqui: é o Acór-
dão nº 21.264 do Tribunal Superior Eleitoral.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Esse é 
outro. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não, esse, o acórdão, é ele o acórdão.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Trouxe 
a esta Casa as minhas considerações. Quero encer-
rar...

(Interrupção no som.)

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Não atra-
palharia em nada se fossem concedidas quatro ou cinco 
sessões para que o Senador pudesse se pronunciar. 
Acho que é o melhor para a Casa. 

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Sei que não atrapalharia e gostaria até de dar 
dez sessões, mas estaria sendo arbitrário, procras-
tinando o que tenho a fazer, que é dar cumprimento 
à decisão judicial. Infelizmente, estou aqui com o co-
ração sangrando, mas não tenho outra coisa a fazer 
senão isso.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or-
dem.) – V. Exª seria arbitrário se decidisse a favor de 
todo o Senado?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Senador Pedro Simon, eu não estou decidindo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É uma 
coisa fantástica: V. Exª vai ser democrata tomando uma 
decisão pessoal. Agora, aceitando o pensamento de 
todo o Senado, V. Exª vai ser arbitrário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Pedro Simon, não estou decidindo. A 
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história reservaria outro futuro imediato para o Senador 
Capiberibe se isso dependesse de uma decisão desta 
Presidência e da Mesa, não tenha nenhuma dúvida 
quanto a isso. Infelizmente, não estou decidindo; não 
me compete decidir infelizmente. Se eu tivesse que 
decidir, decidiria a favor do que a Casa pensa, do que 
a Casa quer. Infelizmente não me cabe decidir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, este é um momento 
difícil de um debate acalorado e um momento também 
eminentemente emocional. E não diria um emocional 
que conduz as pessoas a tomar decisões ou fazer fa-
las incisivas em função de descontrole emocional. Já 
falaram os melhores juristas que detêm mandato nesta 
Casa, conhecedores da Constituição Federal, aqueles 
que já militaram no Direito antes de vir para esta Casa. 
Prestei muita atenção ao depoimento, à palavra de cada 
um deles e, de uma forma significativa, ao depoimento 
do Senador Aloizio Mercadante, que fez uma fala, do 
meu ponto de vista, perfeita.

Lá no cafezinho, ouvi um Senador dizendo a ou-
tro: “Todos os oradores começam elogiando o Renan 
e, depois, pau nas costas dele”. Eu não quero fazer 
isso, mas posso fazer, porque sou amigo de V. Exª e 
sei da maneira como V. Exª tem se conduzido e se 
portado aqui. 

Dizia o Senador Mercadante, Senador Mão San-
ta, que o mandato eletivo se conquista nas urnas, nas 
ruas, discutindo idéias e falando com o povo, princi-
palmente um mandato de Senador da República, em 
uma disputa majoritária. Chega-se ao Senado da Re-
pública com o voto popular. É preciso que isso seja 
considerado. Por isso, o debate se faz extremamente 
importante, como ocorre nesta tarde. É necessário que 
nós, que disputamos esse mandato eletivo também, Sr. 
Presidente, que fomos às ruas, sejamos cautelosos ao 
avaliar a situação do Senador Capiberibe, que conheci 
mais profundamente quando presidi a CPI do narco-
tráfico – fui socorrê-lo quando fez um embate com o 
crime organizado do seu Estado. Imagine que S. Exª, 
que perseguido e cassado uma vez já foi, vai pagar o 
preço de ser cassado pela segunda vez.

Senador Sibá, faço questão de me pronunciar, 
embora me considere juridicamente indouto e incapaz 
de fazer as mesmas considerações que fez Pedro Si-
mon, Jefferson Péres e outros militantes do Direito, 
pessoas que estudam o Direito, que são acadêmicos, 
como o Senador Antero Paes de Barros, que fez con-
siderações acerca do texto constitucional. Como es-
sas falas todas já foram feitas, ainda que eu tivesse 
conhecimento, não seria necessário que eu me mani-

festasse neste momento. Tenho, porém, uma história 
para contar, Sr. Presidente, e, no final dessa história, 
quero lhe fazer uma pergunta. 

Quando eu era menino, minha mãe, Dona Dada, 
me contou a história de um encontro entre a Graça e a 
Lei. Depois do Supremo só tem Deus? O que será dos 
mortais se nós não conhecermos o limite da tolerância 
evocando a Graça num momento como este?

Minha mãe me ensinou a seguinte história. A 
Graça marcou um encontro com a Lei, Senador Arthur 
Virgílio, e o encontro era às oito horas da manhã. A Lei 
chegou primeiro – legalista, chegou às cinco para as 
oito. Oito horas, e a Graça não chegou. Oito e meia, 
e a Graça não chegou. A Lei começou a esbravejar. 
Dez horas: a Graça não chegou. A Lei estava se des-
cabelando. Cinco horas da tarde, nada; um dia, nada; 
dois dias, e a Graça não aparece. No terceiro dia, 
cheia de raiva, a Lei, que é o limite de tudo e, a partir 
dela, nada, a Graça aparece, andando devagar, com 
o semblante cansado. Ela se aproximou da Lei, que, 
então, lhe disse: “Você é irresponsável. Não cumpriu o 
horário. Não cumpriu o combinado. Estou aqui há três 
dias e você não apareceu!”.

A Graça disse: “Eu saí de casa cedo, mas quan-
do estava vindo para cá, encontrei uma mulher viúva, 
com dois filhos órfãos, a quem tive de socorrer. Passei 
um tempo com ela, tentando arrumar alimento para 
as crianças. Depois que deixei a família alimentada, 
saí correndo. Mas na estrada por onde passei havia 
um acidente: um automóvel tombado e algumas pes-
soas mortas. Eu fiquei para chorar os mortos e acudir 
aqueles que estavam ensangüentados. Precisei gas-
tar mais um tempo. Ao passar pela primeira cidade, 
vi um tumulto na porta de um fórum. Alguém estava 
sendo injustiçado, quase apedrejado. Tomei as dores 
do injustiçado e gastei muito tempo para não morrer, 
para não apanhar junto. Tirei o injustiçado, clamei por 
justiça, até que o juiz a fez. Perdi muito tempo. Perdoe-
me, foi por isso que eu me atrasei.”.

O que a minha mãe me ensinou, Sr. Presidente, 
é que há momentos na vida em que a Graça é maior 
do que a Lei. Este é um momento em que a Graça 
tem de ser maior do que a Lei. Se não conhecermos 
o limite do tolerável com a Graça, não há sentido em 
nossa vida.

Se essa prática pega, estamos todos nós sujei-
tos ao ódio dos nossos adversários, que descobriram 
o caminho fácil para tirar alguém daqui quando assim 
o quiserem.

Sabemos que o crime organizado, no alto da sua 
ousadia, colocou seus tentáculos desde as Câmaras 
de Vereadores aos grandes Parlamentos e até dentro 
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do Judiciário, dentro das polícias, para criar para si um 
Estado-bandido, para fazer a sua própria vontade.

Sr. Presidente, encerro fazendo uma pergunta a 
V. Exª, com toda a amizade, com todo o respeito que 
lhe tenho, e V. Exª pode testemunhar isso. Imagino 
que o Presidente Aldo Rebelo exerceu a Graça em 
um momento de confronto da Graça com a Lei. E, no 
exercício da Graça, o Presidente da Câmara deu à 
esposa do nobre Senador João Capiberibe um tempo 
para ela pudesse exercer a sua defesa. Não quero, Sr. 
Presidente, evocar aqui se o acórdão foi publicado ou 
não. Outros já o fizeram e fizeram muito brilhantemente; 
eu não faria da mesma forma que eles fizeram, com 
tanto brilhantismo. Mas macularia esta Casa se V. Exª 
tomasse a mesma atitude do Deputado Aldo Rebelo? 
Em algum momento isso diminuiria V. Exª? Abalaria 
sua autoridade? Se essa atitude fosse tomada, em 
algum momento isso abalaria a relação entre os três 
ou os dois Poderes? Imagino que não.

Algumas vezes, reservadamente, V. Exª me fala 
sobre a sua mãe e diz que ela lhe faz algumas per-
guntas porque conhece o seu coração. Aqui, do alto da 
minha ignorância, até porque me julgo o mais indouto 
de todos os Senadores, quero apelar ao seu coração. 
Imagino que dando ao Senador João Capiberibe duas, 
três ou quatro sessões para que, conforme o texto 
da Constituição Federal, ele exerça a sua defesa, ao 
invés de diminuí-lo, fá-lo-á maior ainda; ao invés de 
arranhar esta Casa, mostrará à sociedade brasileira 
que o nosso senso de justiça é mais apurado do que 
o dos adversários daqueles que detêm mandato pú-
blico; imagino que o Supremo Tribunal Federal, diante 
do seu gesto, vai entender que, antes de tomar uma 
próxima decisão, é preciso – e o que é combinado não 
é caro – se conversar, porque se o Presidente do Su-
premo tivesse conversado com o Presidente do Sena-
do, quem sabe não estaríamos vivendo este momento 
aqui no Parlamento.

Encerro, Sr. Presidente, pedindo a V. Exª que, 
da maneira simplória como fiz as minhas perguntas, 
responda-as, pois sei que V. Exª pode fazê-lo. Sei que 
V. Exª se levantou contra atitude da Câmara, quando 
Severino Cavalcanti quis aumentar os salários. V. Exª 
disse: “Aumente sozinho, porque aqui não faço.”. Com 
isso, ficou maior. Foi uma atitude de gente grande, de 
homem que quer o bem do País. Acredito, assim, que 
se V. Exª acompanhar a atitude do Deputado Aldo Re-
belo, ficará maior ainda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu agradeço muito a intervenção do Senador 
Magno Malta. Infelizmente não dá para acompanhar 
porque seria uma decisão inócua e não me foi dado o 
direito da decisão. Se tivesse me sido dado o direito da 

decisão, sem dúvida que decidiria, como disse V. Exª, 
em favor da Graça: atrasaria o calendário, delongaria 
os prazos, porque, no mérito, concordo verdadeiramen-
te, concordo com tudo – absolutamente tudo – que V. 
Exª acaba de colocar.

Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Pa-
trícia Saboya Gomes.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA GOMES (Bloco/
PSB – CE. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho também a 
esta tribuna, Senador Renan Calheiros, juntar-me a 
todos aqueles que nos antecederam hoje em prol do 
direito de defesa do Senador João Capiberibe. Todos 
nós conhecemos S. Exª. Sabemos da sua história, da 
sua trajetória política, da sua atuação propriamente 
dita aqui no Senado, que aproximou cada um de nós 
a essa pessoa que tem, durante a sua vida e em toda 
a sua trajetória, o valor de se fazer uma política com 
“p” maiúsculo. Alguém que tem sido dirigido, durante 
toda a sua vida, pela retidão, pela seriedade e, mais 
do que tudo, pela transparência da política, aprovan-
do uma lei por unanimidade nesta Casa, e que hoje 
tramita na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, não quero constranger, de forma 
alguma, V. Exª a tomar uma decisão e nem gostaria 
de estar no seu lugar. Gostaria muito, hoje, de ser 
advogada, para poder defender com brilhantismo o 
desejo do Senador João Capiberibe de se defender 
diante da sociedade. Mas o que estamos pedindo – e 
dirigimos este apelo a V. Exª porque preside a todos 
nós – é apenas a oportunidade daquilo que já está dito 
na Constituição e que V. Exª interpreta de outra forma. 
Sei que V. Exª tem receio da quebra da harmonia dos 
Poderes, que são independentes. Mas, veja bem, essa 
decisão – e não importa qual – será de todos nós, 
Senadoras e Senadores desta Casa. Ela não será 
de V. Exª. A oportunidade que V. Exª vai dar é apenas 
para que o Senador João Capiberibe tenha um prazo 
para se defender. Que saia de cabeça erguida, se for 
o caso. Ou que se possa atender àquilo que já disse 
a Justiça. Mas que S. Exª tenha o direito garantido na 
Constituição a todos os homens e mulheres, que é o 
direito a sua defesa.

E falo isso, Senador Capiberibe, com imenso 
orgulho, porque o conheço e agora também sou do 
seu Partido. Mas o que demonstrou este Plenário 
hoje, aqui, não foi absolutamente nada partidário; foi 
um movimento suprapartidário de todos os homens e 
mulheres, Senadores e Senadoras desta Casa, que, 
da mesma forma que eu, que sou do seu Partido, e do 
Senador Antônio Carlos Valadares, apenas queremos 
lhe garantir esse direito.
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Sr. Presidente, não estamos mais discutindo o 
mérito. Estamos discutindo o procedimento. Novamen-
te, eu sei que V. Exª respondeu a vários Senadores, 
porém, mais uma vez, venho também aqui insistir para 
que V. Exª possa manter a harmonia entre os Poderes, 
mas que também garanta a independência do Poder 
Legislativo e desta Casa. Não é questão de se subme-
ter ou não ao Judiciário. O Judiciário tem uma decisão 
e o Senado da República pode ter outra compreensão 
sobre o fato.

Faço mais uma vez o apelo a V. Exª, inclusive co-
locando uma coisa que eu não consegui entender. Se a 
Justiça não trata da questão da cassação do mandato 
do Senador, mas sim do seu registro de candidatura, 
pergunto a V. Exª, ou a quem possa responder, como 
ficam as votações passadas? Como ficam os votos do 
Senador Capiberibe? Como ficam os pareceres dados 
pelo Senador Capiberibe, se o seu mandato não exis-
tiu? Como ficam os projetos do Senador Capiberibe 
se o seu mandato não existiu? 

A questão de ordem foi feita ontem, Sr. Presi-
dente, e foi acatada pelo Presidente que estava no 
seu lugar, o Senador Tião Viana. Quanto a isso, não 
temos dúvidas. O que pedimos a V. Exª é que possa, 
então, respondê-la e remetê-la ao Plenário, porque, é 
verdade, justiça se faça, essa decisão não cabe única 
e exclusivamente a V. Exª. E nenhum de nós, Senado-
res, gostaria de ver V. Exª constrangido, na situação 
em que se encontra. 

Portanto, apelo a V. Exª: faça com que o Plenário 
tenha essa responsabilidade, dê a chance ao Sena-
dor, como foi dado à Deputada Janete Capiberibe. Não 
estou comparando um Presidente com outro, porque 
V. Exª já demonstrou, durante o tempo em que está 
nesta Casa, a sua firmeza, os seus propósitos e a sua 
independência. Mostre-nos mais uma vez. Nós todos, 
seus Colegas, pedimos apenas um prazo para que o 
Senador Capiberibe possa se defender nesta Casa e 
em seu Estado, com a sua família. 

Não se fala aqui apenas de um julgamento, mas 
de uma pessoa que está sendo julgada, que é de carne 
e osso, tem sangue, é uma pessoa reta, é uma pessoa 
honesta. Qualquer um de nós, como disseram outros 
que me antecederam, pode estar vulnerável a que isso 
aconteça com seu mandato pelo fato que ele foi julga-
do, pois o Senador Capiberibe deu uma ajuda. 

O que ele pede não é mais para que se trate da 
questão do mérito, mas que o seu processo seja en-
caminhado a esta Casa, que tem independência, sim, 
autonomia, sem que isso faça quebrar a harmonia 
entre os Poderes, que V. Exª, como Presidente desta 
instituição, deve garantir. 

Portanto, Senador Renan Calheiros, peço a V. 
Exª, que tem tido uma sensibilidade enorme, a gene-
rosidade de ouvir a todos nós, mais uma vez: dê esse 
direito ao Senador. Não vamos nos furtar de conceder o 
direito de defesa a um Colega nosso, que é visto, tido, 
conhecido por todos nós como um homem sério. 

Não é justo, ainda mais, Sr. Presidente – sei que 
V. Exª não tem a responsabilidade sobre isso –. no 
momento de uma crise tão grave como a que o País 
está vivendo, que nós todos Parlamentares, muitas 
vezes, estamos sob suspeita, que um de nós, talvez 
um dos mais sérios desta Casa, esteja sendo apena-
do por isso.

É hora de darmos o exemplo, um exemplo forte, 
determinado de uma Casa que representa os Esta-
dos, mas dá a oportunidade de defesa a um homem 
sério, que tem uma vida pública, uma vida pessoal, 
tem relações, amigos, eleitores, um homem que já foi 
perseguido à época da ditadura, mas nunca baixou a 
cabeça diante dos desafios. É assim que o Senador 
Capiberibe é conhecido não só no seu Estado, o qual 
tem orgulho de representar, mas em todo o Brasil e 
por toda esta Casa,

Espero que esta Casa possa fazer justiça ao Se-
nador Capiberibe, dando a S. Exª o direito de defesa, 
que S. Exª tem, assim como qualquer um de nós.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, longe de mim criar qualquer tipo de cons-
trangimento para V. Exª, Sr. Presidente Renan. V. Exª 
é um democrata, posso testemunhar e devo fazê-lo. V. 
Exª procura sempre sintonizar o pensamento da Casa 
para tomada de suas posições.

Neste momento, V. Exª está encostado no canto da 
parede, entre a cruz e a caldeirinha, pressionado pelos 
seus Pares que, educadamente, o instam e amparado 
pelo Regimento e por uma decisão judicial.

Senador João Capiberibe, o que me move – eu, 
que sou líder do PFL, adversário do Partido de V. Exª 
– a dizer o que direi, e vou ser rápido, é a confiança que 
tenho do comportamento de V. Exª. V. Exª, ao longo de 
todo esse processo, sempre esteve de cabeça ergui-
da, nunca demonstrou constrangimento hora alguma 
e a força da sua ação é proporcional ao sentimento de 
culpa de V. Exª, que é nenhum. 

Já tive oportunidade de dizer que V. Exª é vítima 
de um processo mal instruído. V. Exª talvez não tenha 
tido os meios para contratar um advogado à altura do 
seu mandato. A má instrução do processo de V. Exª 
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levou a esse imbróglio a que o Senado assiste. Ao que 
estamos assistindo? À unanimidade de um Plenário 
– a unanimidade de um Plenário! – ao lado de uma 
causa. Qual é a causa? Salvar o mandato de V. Exª? 
Não. É dar a V. Exª o direito de defesa.

O processo da esposa de V. Exª, a Deputada 
Janete Capiberibe, na Câmara dos Deputados, está 
entregue à Corregedoria. É a Câmara dos Deputados, 
é o Parlamento brasileiro, o Regimento da Casa não 
permite que se faça coisa semelhante no Senado Fe-
deral porque o Supremo Tribunal Federal decidiu. 

Não me sinto confortável, Sr. Presidente Renan 
Calheiros, nem com a posição do Senador João Ca-
piberibe nem com a posição de V. Exª. O que desejo 
é procurar dar conforto. V. Exª sabe que, tanto no Se-
nado como na Câmara, quem é absolutamente imba-
tível, soberana e é inquestionável é a voz do Plenário. 
Quando o Plenário e a unanimidade das Lideranças 
se manifestam, os acordos são feitos – acordos no 
bom sentido.

E quero dizer a V. Exª que, se o desfecho for o 
que eu não espero que seja, a perda do mandato, V. 
Exª vai se despedir desta Casa com a manifestação 
favorável de todos os seus Pares que quiseram dar a 
V. Exª o direito de defesa. Pode até ser que aqueles 
que falaram em defesa de V. Exª, amanhã, votem con-
tra V. Exª, mas depois de lhe dar a oportunidade de se 
defender. Acho que é só isso. 

Sr. Presidente Renan, permita-me a imodéstia, 
amparado na opinião unânime do Plenário quero fazer 
uma proposta a V. Exª. V. Exª é Presidente, tem o direito 
de fazer e o que V. Exª decidir terá o meu apoio; o que 
V. Exª decidir terá o meu apoio, porque, no confronto de 
Legislativo com Judiciário, Legislativo com Executivo, 
fico com o Legislativo, e V. Exª, para minha honra, pre-
side a Casa a qual pertenço, com muita honra. Agora, 
por que não dividir a responsabilidade de um confron-
to desagradável entre um Plenário que é favorável a 
V. Exª? Por que não dividir a responsabilidade com a 
Mesa? Por que não submeter o pensamento de V. Exª 
não à CCJ, mas à Mesa dirigente desta Casa, para que 
se veja se o caminho certo é este ou não é, para que 
o Plenário tenha a satisfação de ter se manifestado e 
V. Exª ter acolhido a manifestação do Plenário.

É a sugestão que dou de coração aberto a V. 
Exª e ao colega, a quem quero dar a oportunidade 
de defesa.

Essa é minha palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

- AL) – Concedo a palavra pela ordem ao Senador 
Eduardo Suplicy, próximo orador inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-

nador Renan Calheiros, em primeiro lugar, peço a V. 
Exª que defira de ofício um requerimento de autoria 
do Senador João Capiberibe, de minha autoria e de 
diversos outros Senadores, porque hoje completa trin-
ta anos de uma tragédia que abalou o Brasil e que foi 
objeto de cerimônia ecumênica de extraordinária rele-
vância, há trinta anos e novamente neste domingo, na 
Catedral da Sé, quando tantas pessoas se lembraram 
da morte de Vlado Herzog.

Justamente o Senador Capiberibe pediu que ti-
véssemos uma sessão de homenagem a Vlado Her-
zog. Eu também assim solicitei, e, como essa matéria 
está há algum tempo na pauta para ser votada, V. Exª 
poderia deferir, na sua atribuição de Presidente, que 
a Hora do Expediente da sessão do Senado de ama-
nhã fosse destinada a homenagear os trinta anos da 
morte de Vlado Herzog.

Assim, atenderá a um dos últimos requerimentos 
do Senador João Capiberibe, também de minha autoria 
e de muitos Senadores que assinaram essa proposi-
ção. O cerimonial da Casa, inclusive, convidou a Srª 
Clarice Herzog, Audálio Dantas, que era o Presidente 
do Sindicato dos Jornalistas, e pessoas para as quais 
a sessão de homenagem a Vladimir Herzog será de 
grande relevância.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Eduardo Suplicy, tendo em vista que 
a homenagem está prevista para amanhã, defiro os 
Requerimentos nºs 1.088 e 1.089, de 2005, de V. Exª 
e do Senador João Capiberibe.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Agradeço a V. Exª.

Senador João Capiberibe, o Presidente Renan 
Calheiros acaba de deferir o nosso requerimento, para 
que a Hora do Expediente da sessão de amanhã, às 
14 horas, seja dedicada a homenagear à memória de 
Vladimir Herzog, que constituiu um símbolo da luta 
pela liberdade de expressão, pela democracia, pela 
liberdade de todos os jornalistas deste País e para 
que os direitos da pessoa humana sejam respeitados. 
E, entre esses direitos, obviamente, está o direito de 
uma pessoa, em tendo sido eleita para ser Senador 
nesta Casa, defender-se, a exemplo do que ocorrerá 
com a Deputada Janete Capiberibe na Câmara dos 
Deputados.

Senador Renan Calheiros, meu querido Presi-
dente, somo a minha voz à de tantos Senadores que 
aqui se expressaram. Quem sabe possa V. Exª rece-
ber agora uma luz, uma luz de carinho, de atenção, 
de respeito, de todos aqueles que, um após o outro, 
nas últimas duas horas, estão a dizer-lhe qual é a 
decisão sensata, inclusive respeitando o parecer do 
Procurador da Casa, um estudioso que assinou o pa-
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recer encaminhado a V. Exª, como Presidente. Poderá 
ele compreender perfeitamente que tantos pareceres 
foram aqui apresentados para o exame de V. Exª no 
sentido de que seja dada oportunidade de defesa ao 
Senador João Capiberibe. 

Portanto, somo a minha voz à dos colegas e, 
com o maior respeito, àquilo que V. Exª irá finalmente 
decidir. V. Exª tem tido, da minha parte e da parte de 
todos os Senadores, um apoio muito forte em relação 
a várias decisões que tem tomado, desde o primeiro 
dia em que assumiu a Presidência do Senado. V. Exª 
tem dignificado a Presidência do Senado. E percebo a 
dificuldade, o dilema, pelo qual V. Exª está passando 
hoje. V. Exª tem o respeito de todos nós. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª. 
Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-

arque. 
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr. 

Presidente, a essa altura, sei que já fica difícil fazer 
qualquer sugestão, mas, em momentos excepcionais, 
talvez uma sugestão excepcional – que nem sei como 
tratar à luz do Regimento – possa ajudar a V. Exª, que 
está tão firme na posição contra a opinião de quase 
todos. Então, talvez valha a pena uma proposta ex-
cepcional, que não sei se casa bem com o Regimento. 
Talvez seja a maneira de encontrar uma saída, diante 
da unanimidade do Plenário e da firmeza de V. Exª, 
que é até admirável. 

Por que V. Exª, como Presidente do Senado Fe-
deral, não pede uma audiência com o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e leva as nossas dúvidas? 
Por que não ouvir o que o Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal tem a dizer diante das dúvidas de um 
Plenário inteiro, unânime, e de um Presidente que quer 
cumprir a determinação do Supremo? Estamos nessa 
dificuldade. Um grupo de Senadores pode acompanhar 
V. Exª nessa conversa com o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. Quem sabe não encontramos uma 
luz para isso? Quem sabe S. Exª não concede algum 
tempo para que vá para a CCJ, para a Mesa ou até 
mesmo uma outra solução?

Desculpe, a essa altura, depois de tantas suges-
tões, eu trazer uma, mas essa é a idéia que eu queria 
deixar para a sua consideração.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Marcelo Cri-
vella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (PMR – RJ) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da 
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, companheiro 
João Capiberibe e sua digníssima esposa, o Plenário 

do Senado Federal, hoje, se manifesta unanimemente 
em respeito ao mandato de V. Exª. 

Como é a vida, Senador João Capiberibe! Essa 
lei, que tão injustamente foi aplicada contra V. Exª, sur-
ge de uma iniciativa popular, com mais de um milhão 
de assinaturas e, na primeira vez em que é aplicada, 
apena um líder popular voltado ao interesse das pesso-
as mais humildes, um exilado, um homem que passou 
pela África, que viveu entre os humildes, um homem 
com uma bela biografia.

Deus, na sua imensa sabedoria, permite que es-
sas coisas aconteçam. Mas elas não diminuem; ao final, 
glorificam. E o final desse processo, Senador João Ca-
piberibe, ainda não é claro. É bem verdade que é uma 
decisão do Tribunal Superior Eleitoral definitiva, porque 
não foi reconhecido o recurso que V. Exª impetrou no 
Supremo. É verdade que o Regimento impede que o 
Presidente decida o que gostaria de decidir: dar a V. 
Exª mais tempo. Parece que estamos numa situação 
impossível, mas o que é impossível para os homens 
é possível para Deus.

Senador Capiberibe, o Presidente tem sobre si 
a responsabilidade grave de cumprir uma decisão de 
cassar seu mandato, mas essa decisão não significa 
cassar a sua alma. E a alma de V. Exª será cassada 
se não lhe for dado o direito de subir a esta tribuna e 
de falar. De falar mesmo sabendo que, eventualmen-
te, será condenado. Mas isso evitaria a cassação da 
sua alma.

Senador Capiberibe, muitas sugestões foram 
apresentadas neste plenário, e fiz questão de subir 
aqui não para apresentar mais uma, mas formalizar 
a unanimidade de seus companheiros. E peço que o 
meu discurso seja registrado nos Anais da Casa. In-
felizmente não se pode registrar a dor que sentimos, 
a tristeza de vê-lo subir à tribuna com a sua esposa, 
não numa situação indigna porque V. Exª é inocente e 
todos nós sabemos, mas fragilizado. Tenho certeza de 
que Deus, acima do Senador Renan Calheiros, que se 
encontra impossibilitado, há de fazer o que para nós é 
impossível, a de ser soberano. 

Por isso sou um homem de fé. Creio que o bem 
vence o mal, a justiça prevalece, muitas vezes mes-
mo quando todas as esperanças humanas já se fin-
daram.

Sr. Presidente, parece que estamos cometendo 
eutanásia em um companheiro ligado às máquinas, 
porque a morte que não nos cabe decidir foi decretada. 
O Brasil não será injusto com V. Exª, mas não o será 
também com este Plenário, que hoje dá uma prova de 
amizade e de respeito por um companheiro, manifes-
tando-se de forma que posso dizer unânime, porque 
trata-se da maioria; talvez um ou outro discorde.
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Faço este apelo – não poderia deixar de fazê-lo 
– por questões de consciência, porque sei que está 
ali um inocente. Parece até o caso das campanhas 
abolicionistas: todo mundo sabia que a escravidão é 
infame, mas ela era legal.

Sr. Presidente, que Deus nos ilumine para encon-
trarmos uma solução que não casse a alma do meu 
companheiro, ainda que se casse o seu mandato. 

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço muito a intervenção de V. Exª. 
Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Lú-

cia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, entendo que o sofrimento do Senador Ca-
piberibe não é menor que o de V. Exª neste momento, 
mas eu gostaria de fazer um apelo também.

V. Exª tem conseguido, ao longo desse tempo, 
transmitir todo o sentimento desta Casa. Nos momento 
mais difíceis, V. Exª conseguiu, em pouco tempo, en-
contrar uma solução. Agora, há duas sugestões: uma 
dada pelo Senador José Agripino – sensata, ponderada 
– e outra transmitida pelo Senador Cristovam Buarque. 
Então, pediria a V. Exª que acatasse essas duas su-
gestões, que são sensatas, prudentes e oferecidas por 
homens experientes. Acredito que V. Exª estaria, dessa 
forma, representando o sentimento da Casa. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, 
pela ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan Ca-
lheiros, V. Exª sabe que o respeito. 

Eu gostaria de dizer que estou aqui, sentado, 
desde às 14 horas. Já registrei a minha solidariedade 
ao Senador Capiberibe e à Deputada Janete.

Sr. Presidente, todo mundo conhece a audiência 
que tem a TV Senado. O Brasil todo está assistindo 
a esta sessão histórica. Recebi alguns telefonemas e 
ninguém está entendendo a situação, já que não há 
um Senador que vá àquela tribuna ou que use o mi-
crofone para dizer que não estamos cometendo uma 
grande injustiça. É como se alguém fosse condenado 
à cadeira elétrica quando todos sabemos que é ino-
cente. E o Senado da República do nosso País não 
faz nada!

O que pede o Senador Capiberibe? Não pede 
que a Casa diga que é inocente, embora tenha o Ama-
pá um milhão de votos, mais ou menos, e a grande 
denúncia envolva dois votinhos. Dois votinhos! Até o 
meu menino, que tem 12 anos, vendo televisão em 

casa, ligou-me para perguntar: “O que é isso, pai?” A 
denúncia é de R$26,00 e não ouvi um Senador dizer 
que ela é verdadeira! Não houve um que fizesse o con-
traditório, nem quanto aos dois votos, nem quanto ao 
seu valor, porque é unanimidade, no Senado da Re-
pública, o fato de estarmos compactuando com uma 
grande injustiça.

Senador Renan Calheiros, há três questões que 
o povo não entende.

V. Exª é um estadista e tem sensibilidade para 
buscar a grande resposta para um momento como este. 
Dois votos e R$26,00 em cerca de um milhão de votos. 
Ninguém entende a não-publicação do acórdão. Eu 
estou com o material na mão. Veja bem: independen-
temente da publicação, casse-se! Esta é a orientação 
do Tribunal: afastem, independentemente da publicação 
do respectivo acórdão, o que significa que o Tribunal 
reconhece que existe um acórdão e que deve ser pu-
blicado. O Senador Ramez Tebet, que me antecedeu, 
é advogado. Se o acórdão deve ser publicado, isso 
abre espaço para os embargos e essa possibilidade 
não é oferecida.

Senador Renan Calheiros, vou além do que a 
Casa está pedindo a V. Exª. Disse o Senador Valada-
res que existe uma Adin no Supremo, mas qual é o 
problema? Se há tanta convicção de que o Senador é 
culpado, a Adin não terá guarida, porque acham que é 
protelatório darmos espaço para que se faça a defesa, 
quer seja por decisão da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, por um tempo maior concedido 
pela Mesa ou por mais algumas sessões.

Senador Renan Calheiros, faço este apelo em 
nome da justiça de que falamos tanto quando fazemos 
cada lei nesta Casa, em nome da liberdade, da igual-
dade de tratamento que é dado a todos. Lembro-me, 
Senador Renan Calheiros, de quantas e quantas vezes 
trabalhadores ganharam ações no Supremo Tribunal 
Federal e, ao pedirmos que fossem cumpridas, disse 
o lado perdedor: “Não, enquanto não for publicado o 
acórdão, não somos obrigados a cumprir.” É claro que 
este caso surpreende o País. Por que essa pressa? Por 
que se deve afastar logo, sem que se cumpra o próprio 
Direito, que determina a publicação do acórdão?

Senador Renan Calheiros, eu sou daqueles par-
lamentares que aprenderam, no convívio com V. Exª, a 
respeitá-lo a cada dia, mas sou obrigado a lhe dizer que 
existe o precedente – que não é o de uma Comissão, 
mas o da Câmara dos Deputados – de um caso igual, 
com encaminhamento e discussão. Por que não ado-
tarmos, no Senado da República, o mesmo tratamen-
to que recebeu a nossa querida e guerreira Deputada 
Janete? Alguém poderia alegar que o Senado estaria 
simplesmente repetindo a decisão da Câmara, mas 
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foram sugeridas a V. Exª alternativas. Por isso, Senador 
Renan Calheiros, não se trata mais de um apelo ou de 
um pedido meu. Que prevaleça a justiça, porque não 
lhe darmos alguns dias a mais para que faça a sua 
defesa é uma grande injustiça.

Será que o Supremo Tribunal Federal pode tudo? 
Será que o Supremo Tribunal Federal é Deus? Faço 
essas perguntas no dia em que realizamos uma sessão 
histórica de homenagem ao Papa. Será que o Supre-
mo Tribunal Federal decide o que bem entender, até 
mesmo a não-publicação do acórdão, pois, pelo que 
diz aqui, a publicação será feita no momento em que 
entender adequado? E não podemos ao menos dizer: 
“Ora, vamos encaminhar à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania para discutir, ao menos, se o acór-
dão deve ou não ser publicado.”? Pode ser que aquela 
Comissão entenda que deve prevalecer exatamente o 
que decidiu o Supremo Tribunal Federal e não preten-
demos criar polêmica ou provocar outro Poder, mas já 
que foram dados alguns dias, por que não mais alguns, 
em nome da justiça?

Sr. Presidente, tenho certeza de que a opinião 
que todos os Líderes manifestaram aqui, coisa que eu 
não via há muito tempo nesta Casa, tanto da Situação 
quanto da Oposição, foi unânime. Todos apelaram a V. 
Exª, cada um de sua maneira, para que estabelecês-
semos um procedimento enquanto não fosse definitiva 
a decisão, já que o acórdão não foi publicado. Só de-
pois de publicado, se abrirá espaço para o embargo, 
ou mesmo para a Adin, ou diferentemente, se assim 
entender a Mesa, o Plenário ou a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

Senador Renan Calheiros, o Brasil, que assiste 
a esta sessão, tenho certeza, só quer justiça, justiça 
e justiça!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 

Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª, Senador 
Paulo Paim.

Concedo a palavra à Senadora Fátima Cleide; 
em seguida, a concederei ao último orador inscrito, o 
Senador Antônio Carlos Valadares.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Agradeço-lhe, Sr. 
Presidente. 

Sr. Presidente, estava decidida a não falar tão-
somente para não expressar aqui a dor, como amazô-
nida, que sentimos ao presenciar uma sessão como 
esta e vermos uma pessoa da estatura política do 
Senador João Capiberibe passando por tudo isso, ao 
passo que tantos outros, inclusive na nossa Amazô-

nia, estão livres, fazendo, desfazendo e praticando 
atos de corrupção todos os dias, atos visíveis e pos-
síveis por todo o Brasil. Sou de um Estado que ocupa 
as páginas dos jornais e está diariamente nas telas 
das televisões por causa desses atos. Por isso, decidi 
falar após ouvir o Senador Paulo Paim pronunciar a 
palavra “compactuar”. Foi neste momento que decidi 
não me calar. Pensei comigo mesma: “Não posso ficar 
calada; não posso compactuar com o que está acon-
tecendo aqui hoje.”.

Senador Renan Calheiros, meu Presidente, apren-
di, ao chegar a esta Casa, aliás antes disso, porque, 
apesar de não ter passado por outra Casa Legislativa 
anteriormente, apesar de não ter exercido outro cargo 
eleitoral, que o Plenário é soberano. Aprendi isso com 
o movimento sindical, lá onde aprendemos a lutar pela 
sobrevivência. E, hoje, estou vendo que essa afirmação 
é apenas uma ilusão, porque, diante de todos os que 
aqui se expressaram, não é possível, Sr. Presidente, 
que este apelo não seja ouvido: que se dê o direito de 
defesa ao Senador João Capiberibe, que não é – e ne-
nhum de nós aqui o é – qualquer um. O Senador João 
Capiberibe é para nós, da Amazônia, mais do que um 
exemplo; é a proposta viva do que defendemos como 
desenvolvimento sustentável. Desde a época em que 
S. Exª exerceu o cargo de Governador do Amapá até 
os dias atuais, nesta Casa, S. Exª continua lutando em 
defesa dos direitos humanos e em defesa da Amazônia. 
Portanto, não dá para ficar calada diante disso.

Sr. Presidente, faço também o mesmo apelo a 
V. Exª: ouça este Plenário. Não será nenhum cons-
trangimento para V. Exª; pelo contrário, com certeza, 
ficará gravado na história deste Senado esse ato de 
grandeza praticado por V. Exª e por todo este Senado 
da República.

Muito obrigada, Sr.Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Agradeço a intervenção de V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Antônio Carlos 

Valadares, último orador inscrito.
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, vejo, neste instante, a figura de Rui Barbo-
sa no alto deste Plenário, não uma figura de adorno, 
uma figura destinada a apenas enfeitar a beleza des-
tes tapetes azuis, mas a figura imortal de um brasileiro 
que defendeu até a morte o direito de defesa, a am-
pla defesa, o contraditório. Por isso, ele se fez imortal, 
porque costumava afirmar: “Com a lei, pela lei, porque 
sem a lei não há salvação.”.

Sr. Presidente, não se trata de um discurso para 
emocionar platéias, para constranger adversários, para 
mudar a posição daqueles que pensam diferentemente 
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da minha pessoa. Falo, Sr. Presidente, com conheci-
mento de causa e consciente de que todos os Sena-
dores que aqui se pronunciaram estão com a razão. 
Mas não é possível! Todos falaram. A unanimidade da 
Casa é contra esse procedimento individual – não direi 
individualista em respeito a V. Exª –, solitário, em de-
sobediência... Sr. Presidente, aí a nossa divergência, 
porque, do ponto de vista moral e político, eu o respeito. 
V. Exª tem a minha solidariedade, a minha amizade, 
mas V. Exª está equivocado. Senão, vejamos: o Sena-
dor João Capiberibe, na tarde de ontem, premido por 
uma necessidade imperiosa de defender um manda-
to que conquistou nas urnas, em decorrência de um 
comunicado do Supremo Tribunal Federal, ingressou 
com uma questão de ordem à Mesa, argüindo o prin-
cípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 
5º e também no art. 55 da Constituição Federal. S. Exª 
fez a questão de ordem ontem à tarde, no momento 
em que estava na Presidência do Senado o Vice-Pre-
sidente, Senador Tião Viana. Ao receber a questão de 
ordem do Senador Capiberibe, o Senador Tião Viana 
proferiu a seguinte decisão:

Senador João Capiberibe, o § 3º do art. 55 – o 
caso é enquadrado no inciso V do mesmo artigo – diz 
que a decisão será tomada pela Mesa do Senado 
Federal – nos termos em que V. Exª indaga –, sendo 
assegurada ampla defesa. Faço a leitura e interpreto 
norma constitucional relativa à questão de ordem de 
V. Exª.

A matéria será encaminhada ao Presidente Re-
nan Calheiros, que, seguramente, tomará a decisão 
colegiada para o encaminhamento devido. 

O Presidente em exercício, na plenitude do seu 
direito de comandar a sessão ontem à tarde, aceitou 
a questão de ordem posta. 

O que é questão de ordem? A resposta está no 
art. 403 do Regimento Interno: 

Art. 403 Constituirá questão de ordem, suscitá-
vel em qualquer fase da sessão, pelo prazo de cinco 
minutos, qualquer dúvida sobre interpretação ou apli-
cação deste Regimento. 

(...)
Art. 404 A questão de ordem deve ser objetiva, in-

dicar o dispositivo regimental em que se baseia (...) 
S. Exª cumpriu todos os trâmites regimentais, 

apontou não apenas o Regimento, mas a Constituição 
Federal, que está acima de todas as leis. A nossa di-
vergência, Sr. Presidente, – volto a dizer – é de ordem 
constitucional e legal. Estou apenas dizendo que V. Exª 
está equivocado. Havendo recurso para o Plenário, 
quando se tratar de matéria constitucional, o Presiden-
te é obrigado a mandar a matéria para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. E, no §1º do art. 408, 

está dito que, solicitada a audiência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que eu solicitei, fica 
sobrestada a decisão. Qual decisão? A questão de or-
dem, ora bolas! Ou seja, a questão de ordem que foi 
suscitada pelo companheiro Senador Capiberibe ontem, 
aceita pelo Presidente da Mesa, e hoje decidida pelo 
nobre Presidente Renan Calheiros. Houve a decisão. 
Respeito a decisão de S. Exª. Mas a decisão de S. Exª 
é contestável, e o Regimento permite. 

Está aqui que, em caso de a questão de ordem 
não ser deferida, um requerimento assinado por um 
líder – está assinado pelo Senador Delcídio Ama-
ral; em segundo lugar, está a minha assinatura –, é 
requerimento válido. O Regimento só permite se for 
assinado por líder. Cumprimos todos os trâmites da 
questão de ordem. 

O Capiberibe, de acordo com o Regimento, apre-
sentou a questão de ordem. O Senador Tião Viana, na 
presidência, acatou a questão de ordem e mandou para 
o Presidente permanente da Casa, Senador Renan 
Calheiros. O Presidente, usando de sua prerrogativa, 
negou a questão de ordem. É um direito de S. Exª negar. 
Agora, S. Exª não pode negar, sob pena de cometer 
um arbítrio e ferir o Regimento e a Constituição.

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – S. Exª não pode negar. Está aqui no 
art. 408. Para que existe este Regimento? Para ser 
cumprido. 

Ora, se o Regimento não é cumprido, o que es-
tamos fazendo aqui? Vamos para casa, é melhor.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Quem quiser vai.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Antônio Carlos Valadares, o tempo 
de V. Exª, infelizmente, está esgotado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Companheiro, só vou para casa quando 
o povo mandar. Por enquanto, o povo não mandou. No 
caso do Senador João Capiberibe, o povo não o man-
dou para casa. Estão subtraindo de S. Exª um mandato 
legitimamente conquistado com muito suor e lágrimas. 
Sei o que é fazer política no Amapá – é muito mais 
difícil, companheiro, do que em Sergipe.

Em Sergipe, fui Governador e não combati nar-
cotráfico, não combati bandido para vencer eleição. V. 
Exª arriscou a sua vida e a de sua família, da Deputada 
Janete Capiberibe, enfrentando a Assembléia Legis-
lativa, enfrentando as instituições locais que estavam 
varridas pela corrupção e com o compromisso com o 
narcotráfico e as irregularidades as mais diversas. V. 
Exª enfrentou tudo! É por isso que V. Exª está sendo 
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degolado pelas forças poderosas que dominam o Ama-
pá, com ramificações aqui em Brasília.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas não 
pela maioria do Senado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – V. Exª tem razão. Não pela maioria 
do Senado. 

Agora não vou fazer um apelo. Quero que o Pre-
sidente atenda ao requerimento que fiz com base no 
Regimento Interno. S. Exª indeferiu a questão de ordem 
do Senador. Respeito. V. Exª age de acordo com sua 
autonomia na Mesa – e lhe é permitido...

(Interrupção no som.)

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – E é permi-
tido.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Agora, é permitido ao Senador Líder 
requerer, mediante recurso, na forma regimental, que 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania seja 
ouvida, após o que virá a Plenário, sim, senhor, ou 
à Mesa, conforme o entendimento da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que é soberana para 
interpretar a nossa Carta Magna.

Está na Presidência da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania o Senador Antonio Carlos Maga-
lhães. Sabemos a forma como S. Exª age. S. Exª dará 
celeridade a maior possível, rapidez no andamento des-
sa questão, como tem feito na Comissão com todas as 
matérias, menos importantes ou mais importantes tam-
bém. Imagine uma dessa, em que está em jogo aquilo 
que aqui se falou, o que acredito não seja verdade: uma 
possível interferência do Poder Legislativo no Judiciário, 
de maneira nenhuma. O Judiciário fez a sua parte, 4 a 
4, e só o Presidente desempatou contra o Capiberibe 
– foram 4 a 4. Não há prova mais evidente de que não 
há entendimento pacífico dentro do Supremo Tribunal 
Federal a respeito da causa de Capiberibe.

Ora, se há essa dúvida no Supremo, na mais alta 
Corte, imaginem aqui dentro, quando sabemos o que 
se passou no Amapá e a personalidade grandiosa que 
representa Capiberibe.

Encerrando, Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª 
não atropelasse o Regimento. Com todo o respeito, V. 
Exª, que é um democrata, que é um homem equilibrado, 
consciente de seu papel como Presidente, é e continua 
sendo o meu Presidente. Votei em V. Exª com o maior 
gosto e não quero passar por esse dissabor de ver que 
um requerimento que fiz, certo de que o Regimento 
seria cumprido à risca, não será apoiado por V. Exª, 
apesar do apoio generalizado da Casa. A Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania está sendo proi-
bida de opinar sobre uma matéria tão importante, de 

alta indagação, que envolve a vida de um casal que 
se lançou na política com muito sacrifício.

Termino, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – O tempo de V. Exª está esgotado. Gostaria que 
V. Exª terminasse.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – ...agradecendo a paciência e a tole-
rância com que V. Exª me ouviu. Espero que o nosso 
requerimento e o do Senador Delcídio Amaral, que é 
apoiado por toda esta Casa, não sejam colocados no 
arquivo, Sr. Presidente, mas que seja votado. Assim, 
V. Exª estará cumprindo o art. 408 do Regimento In-
terno da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A Presidência deixa de dar seguimento aos 
requerimentos de V. Exª e do Senador Delcídio Amaral 
por terem todos eles o objetivo de postergar, infeliz-
mente, o cumprimento de uma decisão judicial.

Eu gostaria que o que V. Exª disse fosse verda-
deiro. Se me fosse dado o direito de decidir, talvez até 
estivéssemos decidindo de maneira equivocada. E aí 
já teríamos uma solução, porque bastaria uma revisão 
da decisão e a solução estaria dada. Tudo, felizmente, 
estaria resolvido.

A garantia da ampla defesa invocada aqui, de 
que trata o §3º do art. 55 da Constituição Federal, re-
porta-se aos incisos que menciona, em que a perda 
de mandato decorre da ausência reiterada do Parla-
mentar, apenas nessa circunstância. Em realidade, 
cuida-se, neste momento, de dar cumprimento a uma 
decisão judicial.

O meu querido amigo, o Senador José Agripino, 
Líder do PFL, disse aqui que o Senado não se sente 
confortável. Com certeza, eu também não me sinto 
confortável. Com certeza! Absolutamente!

Todos conhecemos o Senador João Capiberibe, 
que é um homem público da maior relevância. Não há 
nenhuma dúvida com relação a isso. Com relação a 
isso, nada, absolutamente nada, há o que se discutir.

Se me fosse dado o direito de decidir; se fosse dado 
o direito ao Plenário de decidir; se fosse dado o direito à 
Corregedoria de decidir; se fosse dado o direito à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania de decidir, nós 
decidiríamos, resguardando todos os mandatos, princi-
palmente o mandato do Senador João Capiberibe. Mas 
não nos é dado esse direito. O único direito que nos é 
dado é o de dar cumprimento à decisão judicial.

Portanto, considero encerrada esta discussão, 
considero encerrado este debate e convoco o Sena-
dor diplomado para tomar posse amanhã, às 14 ho-
ras. (Palmas.)
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Sr. Presidente, já que não tive direito de defesa, peço 
que me permita agradecer aos meus Pares.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) - Esta Casa caminha pelo contraditório e pelo 
debate. Mais uma vez o demonstro, absolutamente, 
concedendo gentilmente a palavra a V. Exª, Senador 
João Capiberibe.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Recorro 
à Comissão de Constituição e Justiça.

V. Exª não é um ditador. Está tomando uma po-
sição que é radicalmente contra o Presidente da outra 
Casa. V. Exª não pode chamar o Presidente da outra 
Casa de irresponsável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) - V. Exª quer demarcar posição política comigo? 
Também sei fazê-lo. V. Exª quer, oportunisticamente, 
encurralar a Mesa? Sei fazer isso.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-Sol – AL) – Não 
é isso. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) - Sei fazer isso.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não quero 
encurralar a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) - Recorra da decisão para quem V. Exª quiser.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não quero 
encurralar a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Recorra da decisão para quem V. Exª quiser.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não quero 
encurralar a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Recorra da decisão para quem V. Exª quiser.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-Sol – AL) – Mas 
é o que S. Exª está fazendo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Recorra da decisão para quem V. Exª quiser. É 
um direito de V. Exª. Agora, não queira fazer discurso 
político. Essa é uma decisão transcendental. O Senado 
está tendo que tomar... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Recorro à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª recorre para onde quiser. Não vou dis-
cutir com V. Exª. Não vou discutir. V. Exª recorre para 
onde quiser.

Concedo a palavra ao Senador João Capiberi-
be.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Recorro 
para onde quiser e V. Exª toma a decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª não está com a palavra. Por favor.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Então, 
não diga recorra para quem quiser.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) - V. Exª não está com a palavra. 

Não é hora de ninguém capitalizar a posição de 
ninguém. Estou aqui com o coração partido, talvez mais 
do que V. Exª. Mas, não me cabe fazer demagogia; cabe-
me dar cumprimento a uma decisão judicial. Cabe-me 
dar cumprimento a uma decisão judicial. Se eu pudesse 
decidir resguardando o mandato do Senador, eu decidi-
ria com legitimidade e com mais verdade do que V. Exª. 
Eu decidiria com mais verdade do que V. Exª. 

V. Exª está fazendo intervenção para demarcar 
posição política. Também sei fazê-lo. Se me fosse dado 
o direito de resguardar o mandato de S. Exª e não ape-
nas de cumprir uma decisão judicial, um decreto judi-
cial, eu defenderia o mandato do Senador com mais 
verdade que V. Exª.

Com a palavra o Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Vou falar, Sr. Presidente. Pode ficar certo de que vou 
falar. Podem ter me retirado o mandato, mas jamais 
me calarão. V. Exª, na condição de Presidente do Se-
nado Federal, proporcionou-me esta oportunidade, de 
me despedir das Senadoras e dos Senadores, com os 
quais tive a satisfação de conviver por quase três anos; 
de debater e de discutir os problemas do nosso País; de 
me angustiar e de sofrer, em função de tudo aquilo que 
gostaríamos de ver melhorar para o nosso País.

A perda de um mandato eletivo para quem cons-
truiu uma vida militante, certamente, tem um significado 
profundo, mas a perda pessoal, Sr. Presidente, é bem 
menor que a perda coletiva. O dano pessoal provoca-
do é infinitamente menor do que o provocado na de-
mocracia deste País, que ajudamos a construir com o 
sacrifício e com a generosidade da nossa juventude. 

Agradeço as palavras generosas de V. Exªs. Saio 
daqui leve, eu diria até feliz, porque provocamos um 
debate amplo, profundo, carinhoso, como deve ser feita 
a política. Eu creio na política. A política, para mim, é 
um instrumento de transformação da sociedade. 

Deixo o mandato, mas continuo na militância, por-
que sempre fui militante desde os 16 anos, Sr. Presiden-
te. Agora, dói-me, há algo que me dói profundamente: 
ter-me sido negado um direito garantido, legítimo, con-
templado na Constituição Federal do nosso País. Posso 
amanhã, sim, recorrer ao Supremo Tribunal Federal. 
Esta será a primeira medida que vou tomar, porque 
se esta Casa me negou o direito à ampla defesa, terei 
que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, para que 
se cumpra o que a Constituição determina. 
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Sei que a nossa vida – minha e de minha compa-
nheira – é feita de muitas derrotas. Até porque a nossa 
causa é muito generosa. Queremos uma sociedade justa, 
onde todos tenham o direito de mandar seus filhos para 
a escola, uma escola de qualidade, onde todos tenham 
o direito à assistência a saúde, onde todos tenham o 
direito a andar com liberdade pelas belas ruas das nos-
sas belas cidades. Então não é uma luta simples, não é 
fácil conquistar vitórias na direção dessa luta.

Sr. Presidente Renan Calheiros, tenho que revelar 
a este Plenário, de homens e mulheres experientes, in-
teligentes, brilhantes, comprometidos, que está ausente 
deste Plenário uma figura decisiva, importante, nesse 
processo que estamos vivendo. Aqui não se trata sim-
plesmente de uma decisão judicial. Não. Ficou claro. 

Tenho certeza de que o Presidente Renan Ca-
lheiros, se dependesse do seu querer, da sua vontade, 
me garantiria, sim, o direito amplo de defesa, porque 
assim a Constituição diz, porque assim o Regimento 
Interno diz. 

O processo inteiro foi atropelado. Onde nunca 
imaginei ganhar uma disputa judicial foi no meu Tribunal 
Regional Eleitoral. Lá eu ganhei pelo voto de Miner-
va do Presidente que se dizia prejudicado pela minha 
ação de Governador. Onde nunca imaginei perder uma 
ação judicial, porque nunca pedi favores. Sempre exigi 
tutela jurídica, porque acredito no Estado de Direito, 
acredito nas instituições. Nunca cheguei para um líder 
nesta Casa para pedir um favor. Não. Procurei os líde-
res para discutir às vezes. Como até me classificou um 
dia o Senador Pedro Simon, não sou dessas figuras 
das mais simpáticas, e reconheço isso. Mas tenho uma 
concepção de País, de Nação, de povo.

Venho de baixo, Senador Renan Calheiros, da pobre-
za. Continuo olhando a sociedade de baixo para cima, mes-
mo tendo conquistado posições importantes na sociedade: 
Prefeito, Governador, Senador. Mas, olho a sociedade de 
baixo para cima, para que possamos um dia sofrer menos. 
Sofrer menos com as angústias do nosso povo.

Não imaginem que nosso sofrimento é deses-
perante, que não é. Nada! Saímos, vamos daqui eu e 
minha companheira. Tenho três filhos, com três netos 
maravilhosos que estão nos assistindo pela TV Senado, 
estão orgulhosos de nós, têm orgulho do que somos, 
das nossas posições políticas, e nós não retrocede-
mos, Sr. Presidente Renan Calheiros, mesmo diante 
de todas as dificuldades, dos grandes obstáculos.

Eu lhe diria que esta é uma escalada que não sei 
onde vai terminar. Cassaram os nossos mandatos; de-
pois, cassaram nosso direito à ampla defesa; e, ama-
nhã, certamente vão suspender nossos direitos políti-
cos – anotem Srªs e Srs. Senadores – porque a luta é 
para nos expurgar da vida pública, pois não se admite 

que um político possa estabelecer uma vida coerente 
e conseqüente com a sua história e com a sua vida. E, 
quem sabe, uma decisão judicial mandando me pren-
der, Senador Romeu Tuma – e não seria a primeira vez, 
não seria a primeira prisão que vou enfrentar, porque a 
perseguição política... Isso aqui não é uma ação judicial. 
Isso é um ato de perseguição política sistemática!

Gostaria que estivesse aqui presente o responsá-
vel por esse ato de perseguição política, que é o Sena-
dor José Sarney. Gostaria que ele estivesse aqui.

(Palmas nas galerias.)
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) 

– Mentiroso e vagabundo!
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 

– A palavra, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) 

– Mentiroso!
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 

– A palavra, Sr. Presidente!

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço às galerias que, por favor, mantenham 
silêncio.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Gostaria, sim, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª para, se puder, 
concluir o seu pronunciamento.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Gostaria que estivesse, sim, para que nós pudés-
semos, aqui, estabelecer um debate.

Esta cassação não é de agora, não é a primeira 
cassação: é de 1998! Mas eu não vou historiar porque 
demoraria muito tempo. Surgiu a idéia de contar em 
um livro toda essa história. E, aí, então, eu vou poder 
usar o tempo necessário para descrever.

No entanto, não poderia deixar de dizer, porque 
somos adversários políticos. E os adversários políticos 
não se mandam flores – não é assim? E eu teria de dei-
xar para finalizar minha participação no Senado neste 
ano, porque podem arrancar os nossos mandatos, Sr. 
Presidente, mas dificilmente nos arrancarão do coração 
do povo do Amapá. Pode ficar certo! Pode ficar certo!

(Manifestações nas galerias.)

(Palmas.)

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

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Voltarei, sim. Eu voltarei e serei candidato!

(Manifestações nas galerias.)
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Serei candidato!

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço à Segurança que mantenha a ordem na 
Casa, por favor.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Meu povo me espera...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Tem a palavra V. Exª para concluir a sua in-
tervenção.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Meu povo me espera! Vou voltar para o meu povo, 
para a militância, para a organização do núcleo de 
bairro do meu Partido, para o abraço fraterno dos 
meus amigos. E serei candidato ao Senado no ano 
que vem. (Palmas.)

Disputaremos para poder voltar a esta Casa, e 
aí eu espero que nunca mais insistam em cassar os 
nossos mandatos. O Brasil acompanhou esta tarde 
histórica que nós todos vivemos no Senado.

E para encerrar, Sr. Presidente, não quero deixar 
dúvidas sobre qualquer atividade minha. Eu só sou 
político. Não tenho nenhuma atividade empresarial. 
A atividade política me consome tanto que não teria 
tempo para fazer outra coisa.

Vou encaminhar à Mesa meus extratos bancários 
desde quando Governador, de Senador. Vou encaminhar 
à Mesa minha declaração de renda. Eu saio do Sena-
do e estou desempregado. Amanhã, tenho de procurar 
emprego porque hoje é meu último dia de salário. Não 
recebo aposentadoria alguma, porque, quando assumi 
o Governo do Amapá, a primeira coisa que fiz foi aca-
bar com os proventos de aposentadoria de governador, 
porque acho injusto trabalhar quatro anos e ganhar uma 
aposentadoria pelo resto da vida. (Palmas.)

Não tenho fonte de recursos. Agora, tenho um 
patrimônio, um patrimônio enorme, que é meu patri-
mônio familiar, meu patrimônio político, minhas crenças 
e minha vontade de viver!

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

- AL) – Passa-se à 

ORDEM DO DIA

(Manifestações nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço à Segurança que restaure a ordem na 
Casa e peço às galerias que, por favor, mantenham-
se em silêncio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Tam-
bém peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
- AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
forme o acertado com V. Exª antes de começarmos a 
sessão desta tarde, que entra pela noite, o Senador 
Eduardo Azeredo solicitará a palavra para fazer impor-
tante comunicado à Nação brasileira, evidentemente, 
falando com muita clareza em nome de toda a Bancada 
do PSDB. Eu aqui me posto para ouvir S. Exª, reafir-
mando o sentimento que é do PSDB inteiro, de norte 
a sul do País e que é meu pessoalmente, de respeito 
pela atuação pública do Senador Eduardo Azeredo, 
de imenso orgulho pela ligação pessoal que mante-
nho com S. Exª ao longo dos anos e na certeza de 
que esse conceito não difere do conceito que faz dele 
Minas Gerais e que faz dele o Senado da República 
– adversários e aliados do Senador Azeredo.

S. Exª falará com a voz firme que o guindou ao 
Senado e contribuirá em muito para que possamos, 
a partir de sua fala, retomar um processo efetivo de 
limpeza da vida pública deste País.

É com orgulho, portanto, que neste momento, Sr. 
Presidente, solicito a V. Exª que enderece o Senador 
Eduardo Azeredo à tribuna, reafirmando – nunca é de-
mais reafirmar esse fato – que tenho orgulho pessoal, 
político, orgulho histórico, de ser amigo desta figura 
honrada, da qual, jamais, nenhum Senador teria de 
se envergonhar, nenhum mineiro, nenhum tucano ou 
qualquer brasileiro de boa-fé. Aos de má-fé, não me re-
porto; reporto-me aos de boa-fé e ao homem de boa-fé 
que ocupará a tribuna neste momento, tendo a palavra 
concedida por V. Exª, o Senador Eduardo Azeredo.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Senador Arthur Virgílio, mais uma vez V. Exª 
interpreta o sentimento da Casa.

Tenho muito orgulho de, por delegação de V. Exª, 
conceder a palavra ao Senador Eduardo Azeredo.

Antes porém, não havendo objeção do Plenário, 
informo que a sessão continuará prorrogada por constar 
da pauta matéria que tramita em regime de urgência.

Concedo a palavra a V. Exª, Senador Eduardo 
Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, volto hoje a 
essa tribuna para manifestar o meu repúdio à série de 
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acusações que me vêm sendo feitas nos últimos dias, 
tentando confundir minha pessoa e minha biografia com 
outros nomes que freqüentam o noticiário sob graves 
denúncias, de toda ordem, desde delitos de corrupção 
administrativa até a compra de consciência e de votos 
de parlamentares.

Sinto-me claramente, Sr. Presidente, sendo usa-
do como instrumento de uma grande farsa, quando 
tentam desviar a atenção da população brasileira dos 
escândalos envolvendo o Governo e o Partido dos 
Trabalhadores. Não permitirei que usem o meu nome 
para encobrir a corrupção do Governo. 

Escolheram a mim como alvo por estar exercen-
do, talvez, a presidência do PSDB. Mas não há como 
confundir fatos ocorridos durante uma campanha de 
reeleição para o Governo de Minas Gerais, em 1998, 
com a prática introduzida pelo Partido majoritário de 
arrecadação de fundos de origem inexplicável para 
garantir um esquema de compra de votos – compra 
de votos no Congresso Nacional! –, de tráfico de in-
fluência, de desvio de recursos e de má gestão de 
contratos públicos. 

Rejeito essa malévola investida, cujo nítido pro-
pósito é jogar a opinião pública contra mim, contra o 
meu Partido, visando a atingir dois objetivos. Em pri-
meiro lugar, fazer artificialmente de minha pessoa e de 
meu Partido contraponto a lideranças e parlamentares 
aliados do Governo, envolvidos na escabrosa e nunca 
vista prática de compara de votos no Congresso. Em 
segundo lugar, desviar a atenção da sociedade em 
relação a essas graves denúncias, acreditando que o 
povo tem memória fraca, que é ignorante e que pode 
ser vencido pelo cansaço ou pela exaustão.

Usaram e ainda usam expedientes os mais per-
versos e sórdidos para escapar de seus crimes de 
responsabilidade.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Nada mais do que 
justos os cumprimentos que estão sendo oferecidos ao 
Senador João Capiberibe, mas, sendo esta uma sessão 
tão importante, com dois fatos tão relevantes, talvez 
fosse o caso de V. Exª a interromper por dez minutos, 
de modo que, a partir daí, com a concentração plena 
dos Srs. Senadores, S. Exª recomeçasse o seu pronun-
ciamento para que todos pudessem ouvi-lo e fazerem 
um juízo perfeito a respeito deste homem que reputo 
um dos mais honrados do Parlamento brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª tem razão. Faço um apelo ao Plenário 
para que ouçamos o orador.

Continua com a palavra V. Exª, Senador Eduar-
do Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, montaram no Governo o mais amplo e 
corrupto esquema de cooptação de lideranças e se-
tores partidários do Congresso Nacional para formar 
a maioria parlamentar que não conseguiriam obter por 
falta de apreço à via democrática de argumentos claros 
e convincentes. Mas como seus crimes foram revela-
dos à opinião pública por denúncias fundamentadas, 
que resultaram na instalação de duas CPIs em anda-
mento no Congresso, buscaram inverter a realidade 
por meio da mentira e das agressões que passaram 
a me ser feitas.

A estratégia de embuste sempre foi nítida, em-
bora sempre camuflada por artifícios que confundem 
e enganam a opinião pública. Eu diria que, às vezes, 
até eu mesmo me enganei, achando que eram sin-
ceras as palavras que me chegavam. A estratégia foi 
nítida, Sr. Presidente.

Esta cortina de fumaça que aqui denuncio não 
tem respaldo na realidade dos fatos. São ocorrências 
e motivações completamente distintas.

Eu não tinha conhecimento de tudo o que ocorria 
na administração de minha campanha de 1998, já que 
eu me dedicava à ação político-eleitoral e, simultanea-
mente, à administração do Estado. Entretanto, ao ad-
ministrador moderno é imposto tudo saber. Se alguma 
falha cometi, foi exatamente de tudo não saber.

Mestres da técnica totalitária de se repetir menti-
ras à exaustão até que se transformem em pseudover-
dades, nossos adversários conseguiram, primeiramen-
te, confundir a prática do chamado mensalão com a 
existência de caixa dois nas campanhas eleitorais. Por 
isso, o passo seguinte da “operação despiste” foi come-
çarem a focalizar o caixa dois como delito maior.

Para justificarem as próprias irregularidades nes-
se campo, estenderam-nas a todos os políticos e par-
tidos, colocando no alvo representantes também da 
Oposição, remontando a campanhas passadas e mis-
turando quem tinha ou tem responsabilidades nesses 
problemas com quem não tem nem tinha participação 
direta neles.

Trata-se de pura má-fé ou deslavada hipocrisia 
desconhecer que praticamente todos os candidatos a 
cargos majoritários – principalmente à Presidência da 
República e a governos de Estado – ficam entregues 
às articulações políticas e à busca do voto. As demais 
atividades de campanha estão a cargo de coordena-
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dores que, de modo geral, têm autonomia para agir e 
tomar iniciativas.

Isso é particularmente verdadeiro nas campanhas 
à reeleição, nas quais os candidatos a Governador, a 
Prefeito e a Presidente mantêm ainda a seu encargo 
continuarem administrando seus governos.

Essa é a razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, pela qual reafirmo, mais uma vez, que, ao con-
trário da versão maldosamente difundida pelos meus 
adversários, alguns de má-fé, outros mal informados, 
mas especialmente em meu Estado...

O Sr. Arthur Virgilio (PSDB – AM) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sim, 
concedo um aparte ao Senador Arthur Virgilio.

O Sr. Arthur Virgilio (PSDB – AM) – V. Exª, Se-
nador Azeredo, é estranhamente acusado por setores 
que têm explicações graves a dar, acusados que são 
até de financiamento de suas campanhas em dólar 
e acusados pelo marqueteiro do Partido dos Traba-
lhadores, Sr. Duda Mendonça. Estranhamente V. Exª 
vem dar a satisfação moral que sua família requer, 
que sua Nação exige, tendo toda e qualquer possível 
pena, do ponto de vista penal ou eleitoral, prescrevi-
do. V. Exª, do ponto de vista objetivo do Direito, nada 
deve a ninguém, não há jurista inventivo nenhum que 
consiga enquadrar V. Exª em nada que leve a punição 
qualquer, a não ser essa punição que é a dor imposta 
a um homem de bem vitimado pelo oportunismo de 
tantos. É em satisfação à V. Exª, à família de V. Exª, em 
satisfação a tudo o que V. Exª representa, que comuni-
co a V. Exª e à Casa que a Comissão Parlamentar de 
Inquérito para a qual hoje comecei a coletar assinatu-
ras já conta com trinta assinaturas. Refiro-me a uma 
CPI destinada a investigar apenas caixa dois de todo e 
qualquer cidadão brasileiro, com mandato parlamentar, 
com mandato executivo ou derrotado, de quem quer 
que seja que tenha se envolvido nessa prática, que 
é uma prática condenável. Nós queremos separar o 
joio do trigo. Aliás, não é nem o joio do trigo, vamos 
separar, como diz o amazonense, as farinhas: farinha 
branca para um lado, farinha amarela para outro. Não 
queremos cortina de fumaça, queremos assim: uma 
comissão parlamentar de inquérito para investigar cai-
xa dois de campanha e uma outra para pegar ladrão 
de dinheiro público pela gola. A cortina de fumaça que 
fez de V. Exª pára-raios vai ser desfeita hoje: vamos 
nos deparar com a verdade e vamos deixar quem é 
corrupto solitário com a sua corrupção. Quem não é 
corrupto que se junte aos homens de bem e procure 
a apuração dos fatos até o final. Dizia-me o Senador 
Sérgio Guerra: “Vamos perder os nossos requerimen-
tos porque eles têm maioria.”. Têm maioria onde? Na 

CPI dos Correios? Mas não têm maioria na Nação, 
não têm maioria aqui na Casa. Tanto não têm maio-
ria na Casa, que já estamos hoje com trinta assina-
turas e pretendo apresentar o requerimento amanhã 
à Mesa com quarenta assinaturas, exigindo que não 
se deixe pedra sobre pedra, dúvida sobre dúvida em 
cima dessa questão. É em homenagem a V. Exª e na 
permanente busca da verdade que nos incumbe fazer 
que comunico à Casa que a CPI do Senado já é uma 
verdade. Ou seja, Senador Sérgio Guerra, comuni-
quemos à maioria falsa de uma eventual CPI que não 
adianta, não há quem nos impeça de investigar o que 
disse Duda Mendonça e o que disse Marcos Valério 
sobre vestais que acusaram V. Exª e que prestarão 
contas dos seus atos perante a Nação, perante seus 
eleitorados e perante a história de um País que tem 
que aprender mesmo a cobrar a vergonha na cara dos 
seus políticos e a cobrar história de quem esteja na 
vida pública. Muito obrigado, Sr. Senador.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Senador Arthur Virgílio, agradeço mais uma vez as 
palavras de V. Exª. 

Senador Arthur Virgílio, tenho aqui uma relação, 
que está disponível na Internet, que diz respeito à última 
eleição para Governador em todo o Brasil. É ridículo 
ver algumas declarações que aqui estão. 

Veja V. Exª como é irônico o fato que eu vivencio. 
Na minha campanha para Governador de 1998, a minha 
prestação de contas foi a mais alta do Brasil, mas não 
por ter sido a campanha mais alta, não foi a campa-
nha mais alta. Na minha campanha para o Senado, o 
mesmo se repetiu, Senador Arthur Virgílio. O Senador 
Hélio Costa e eu, que fomos eleitos, tivemos as duas 
prestações de contas mais altas de todo o Brasil.

Veja a ironia, veja a hipocrisia que querem jogar 
contra mim. É muita hipocrisia! Repito aqui: não tomei 
conhecimento prévio nem autorizei nenhum emprés-
timo junto a nenhum banco para cobrir despesa da 
campanha de 1998. Já disse isso mais de uma vez. 
Reafirmo o que disse, estou sendo coerente, o que 
eu disse é a verdade. Não era do meu conhecimento 
o famoso empréstimo que foi feito naquela época, du-
rante a campanha de 98.

Prestei contas à Justiça Eleitoral do meu Estado 
do que, efetivamente, sabia até o final da campanha. 
Os problemas surgiram posteriormente, e a solução 
dos mesmos coube àqueles que se responsabilizaram 
pelo que criaram com a autonomia que tinham.

Quero dizer também que lamento ver algumas 
notícias que, às vezes, saem e a denúncia recente 
de que uma dívida da minha campanha de 1998 teria 
sido paga de forma indevida, uma dívida de 700 mil. 
É mentira. Essa dívida foi paga com muita luta, com 
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muita dificuldade, com a ajuda de amigos meus, com 
empréstimo – cuja cópia distribuí hoje – que o Ministro 
Walfrido dos Mares Guia, que era Deputado Federal à 
época, mas que é meu amigo pessoal – não tenho pa-
trimônio para tirar um empréstimo de R$500 mil – tirou 
com o meu aval pessoal. E isso está disponível para 
quem quiser ver. Esse empréstimo, com juros inclusi-
ve, é que quitou o adiantamento que foi feito entre o 
tesoureiro da minha campanha.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é mentira 
que a minha campanha tenha tido dívidas pagas pelo 
Sr. Marcos Valério.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª me permite um aparte?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Com prazer, ouço V. Exª.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Sinto-me sempre obrigado a dar um aparte a V. Exª 
quando se trata da sua dignidade e da sua moral, que, 
por tradição, vem do seu pai e passou para todos os 
filhos. V. Exª é um dos políticos mais dignos do Brasil, 
mas vai ser caluniado não só esta vez, outras vezes 
também, sobretudo por aqueles que estão roubando 
a Nação e não se conformam de ficar sozinhos no 
campo da roubalheira. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – É 
verdade, Senador Antonio Carlos Magalhães. Eu, que 
sou uma pessoa ponderada, sim, que tenho procu-
rado ser justo nos meus pronunciamentos, vejo que, 
lamentavelmente, a corrupção é grande no País hoje, 
e a corrupção que existe e que se tenta, na verdade, 
despistar...

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Permite-me 
um aparte, Senador?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
...agredindo outros, como me agridem agora.

Insisto, pois, em reafirmar que os problemas da 
gestão administrativo-financeira de campanha, cria-
dos por inadequação à atual legislação eleitoral, não 
podem ser confundidos nem misturados com a com-
pra de consciências e votos de liderança de partidos 
governistas.

Esse, sim, é um crime nefando que representa 
um tapa na cara dos brasileiros e que precisa ser pu-
nido exemplarmente.

Como admitem os próprios setores responsáveis 
aliados ao Governo, é inaceitável levantar suspeições 
sobre fatos de campanhas eleitorais, para misturá-las 
com os delitos que dizem respeito à compra de votos 
de congressistas.

Fossem cabíveis as acusações de caráter eleitoral 
no bojo das investigações das CPIs em andamento no 
Congresso Nacional, elas teriam de abranger todos os 

últimos pleitos e todos os candidatos, inclusive aqueles 
que, como eu e a grande maioria dos eleitos até hoje, 
foram alvos de problemas de gestão em campanha, co-
metidos por inadequação à atual legislação eleitoral.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, alguém, neste País, tem qualquer dúvida de que a 
quase totalidade das campanhas eleitorais de nossos 
adversários – principalmente aos cargos majoritários 
– custaram muito mais do que declararam à Justiça 
Eleitoral?

Que dizer, por exemplo, do custo da campanha 
de 1998 do então candidato a Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva? Perante a Justiça Eleitoral, ela teve des-
pesas de apenas R$3 milhões – valor irreal para um 
País do tamanho do Brasil.

Consultando esta lista de Governadores, vejo aqui 
vários valores acima de três milhões para Governador, 
e não para Presidente: Paulo Hartung, do Espírito San-
to, foi de R$3,1 milhões. E o Presidente da República, 
o Presidente Lula, declarou apenas R$3 milhões, em 
1998, no ano em que eu declarei R$8,5 milhões para 
Governador do Estado. E estou sendo muito tripudiado, 
criticado, por ações que não foram tomadas por mim, 
que foram irregulares, talvez, por empréstimo que foi 
feito pelo ex-tesoureiro da minha campanha. Mas não 
fui eu quem tomou esse empréstimo, fato declarado em 
carta por ele, a qual eu entreguei, aqui, pessoalmente. 
Ele declarou pessoalmente isso na CPMI.

E digo mais uma vez que esse último pagamento, 
divulgado neste fim de semana, não foi pago de ma-
neira indevida, ele teve um adiantamento temporário, 
mas foi pago por mim, com ajuda de amigos meus, 
para poder liquidar, com muita dificuldade, sim, por-
que todos sabem que sempre fui assalariado e vivo 
do meu salário.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) 
– Senador Eduardo Azeredo, V. Exª me permite um 
aparte?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Concedo o aparte ao Senador Antero Paes de Barros 
e, depois, ao Senador José Agripino.

O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) 
– Senador Eduardo Azeredo, inicialmente gostaria de 
cumprimentar a V. Exª por dizer algo que esta Casa, 
que faz política disputando eleição majoritária, sabe 
que é absolutamente verdadeiro. V. Exª diz: eu não ti-
nha conhecimento do que ocorria na minha campanha 
na área financeira. Quem disputa eleição majoritária 
sabe que se tem que indicar um comitê financeiro. Pen-
so até que temos que mudar a lei para que o próprio 
candidato seja o único a poder receber o recurso, para 
acabar com essa dicotomia de, às vezes, até tentando 
ajudar, fazer a arrecadação de recursos que efetiva-
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mente não são do conhecimento do próprio candidato. 
Agora, além dessa mudança na lei, é lamentável que 
a Câmara não tenha aprovado o projeto do Senador 
Jorge Bornhausen, que diminui os gastos da campa-
nha eleitoral, e, muito menos, a reforma política. Isso 
é inteiramente diferente do que ocorreu com o Gover-
no. Hoje, o que se vê é uma roubalheira pública, um 
assalto aos cofres públicos. As campanhas municipais 
foram irrigadas com favorecimentos para “delúbios” e 
“valérios” da vida. Aconteceram problemas na Petro-
bras. Nunca existiram tantos problemas no Banco do 
Brasil como neste Governo. Há o caso da Gtec, da 
Caixa Econômica Federal. Há o caso dos Correios, 
que está sendo investigado por esta Casa. A arreca-
dação para as campanhas municipais foi realizada 
durante o exercício do Governo. A máquina pública 
foi utilizada para arrecadar dinheiro. Ou seja, houve 
corrupção instalada no Governo brasileiro. Portanto, é 
inteiramente diferente. Finalizo meu aparte, lembrando 
a V. Exª que, uma vez, levamos o Dr. Ulysses Guima-
rães a Cuiabá para fazer um comício. O Dr. Ulysses 
olhou para o nosso candidato e falou: “Estou vendo-
o pela primeira vez, mas dá para perceber, Coronel 
Meireles, que o senhor é um homem de bem”. E era! 
Assim também acontece com V. Exª. Conheço V. Exª. 
Sei que é um homem de bem. Basta vê-lo, conversar 
com V. Exª, enfim, conhecê-lo para saber que V. Exª 
é um homem de bem. Fique absolutamente tranqüilo 
de que, no conceito dos tucanos de Mato Grosso – e 
tenho convicção absoluta de que dos tucanos do Brasil 
inteiro –, o PSDB se sente orgulhoso em tê-lo como 
um dos grandes companheiros nacionais do PSDB. 
Vamos apoiar a CPI proposta pelo Senador Arthur Vir-
gílio para que possamos colocar os pingos em todos 
os “is” existentes nas campanhas eleitorais.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Mui-
to obrigado, Senador Antero Paes de Barros, pelo seu 
apoio e pelo apoio do PSDB de Mato Grosso.

Com muita honra, ouço o Senador José Agri-
pino.

O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Edu-
ardo Azeredo, sou daqueles que têm como pensamento 
que quem legitima uma vitória não é o resultado das 
urnas, mas o desempenho do mandato. É o mandato 
que legitima a vitória de um homem público. É o julga-
mento, depois do exercício do mandato, do compor-
tamento do homem público no poder. É quando tem 
todas as oportunidades de mostrar o que é. Como V. 
Exª teve, como Governador do Estado, limpo que foi. V. 
Exª deixou o Governo limpo como quando entrou. As 
acusações que fazem a V. Exª procuram emporcalhar 
a sua vida pública com comparações absolutamente 
esdrúxulas, que repilo. Senador Eduardo Azeredo, cadê 

o seu Delúbio Soares? Quem é o seu Silvinho Perei-
ra? Cadê o seu Land Rover? Cadê a sua Interbrasil? 
Onde está o seu Ademar Palocci? Cadê o seu caso 
IRB – Instituto de Resseguros do Brasil? Onde está o 
seu caso Banco do Brasil, o seu caso Caixa Econômi-
ca e GTec? Onde é que está o seu transportador de 
dinheiro, seu cuecão de ouro? Onde é que está seu 
caso Santo André? Onde é que está o seu Gilberto 
Carvalho, o seu Sombra, o seu Klinger? 

Senador Eduardo Azeredo, a população do Brasil 
é sábia e perceberá isso. V. Exª está tomando uma ati-
tude digna de um homem sério como é V. Exª, digno do 
cargo que ocupa de Presidente Nacional do PSDB, que 
tem a minha confiança e a confiança do meu Partido, o 
Partido da Frente Liberal. Cumprimentos a V. Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB - MG) – 
Obrigado, Senador José Agripino, companheiro leal na 
oposição que fazemos no Congresso Nacional.

Às vezes, lamentavelmente, as pessoas interpre-
tam mal a forma de fazer oposição. Faço uma oposição 
leal, sim; faço uma oposição consciente e responsável. 
Mas não se enganem comigo, não achem que sou uma 
pessoa mole. Eu sei reagir, sim, quando é necessário. 
Esta é uma hora de reagir, porque não posso aceitar 
a forma injusta e grosseira com que tentam me atin-
gir, com artimanhas e ironias. Ironias como “corrupção 
não tem prazo de validade”. Não tem, Senadora Ideli 
Salvatti. V. Exª falou isso mais de uma vez, querendo 
me atingir. Eu não tenho nada a dever de corrupção. 
Graças a Deus, não tenho!

Continuando o meu discurso, quero dizer que, em 
que pesem minha indignação e revolta contra os ata-
ques covardes que venho sofrendo e que visam atingir 
indiretamente o PSDB, um dos principais partidos da 
Oposição, tomo a decisão hoje de antecipar os fatos. 

O meu Partido realizará uma convenção no dia 18 
de novembro para eleger a sua nova comissão executi-
va. O nosso Partido tem uma tradição e terá consenso, 
com muita honra, em torno da volta do Senador Tasso 
Jereissati à Presidência do PSDB. (Palmas.)

Há algum tempo, o titular da presidência do PSDB, 
o Prefeito José Serra, havia manifestado o desejo de 
pessoalmente transmitir ao seu sucessor a presidên-
cia do nosso Partido. Considerando o desejo do pre-
feito José Serra e ainda a minha vontade de poder, do 
Plenário do Senado Federal, defender-me livremente, 
é que estou deixando a presidência do meu Partido, 
alguns dias antes do prazo previsto.

Usarei esta liberdade para me defender em nome 
da dignidade de minha família, especialmente, Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, especialmente do meu 
pai, Renato Azeredo, que me inspira e norteia neste 
Senado Federal.
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Afasto-me com a consciência tranqüila. Minha 
serenidade vem da certeza de que desarmo meus 
detratores do único argumento de que dispunham, 
pois o fato de não saber de tudo, que de mim é agora 
implacavelmente cobrado pelos petistas, é a única e 
cínica desculpa daqueles que me agridem.

Agora exijo coerência por parte dos que ora me 
acusam. Atiram-me pedras por não ter tido conhecimen-
to de uma irregularidade de campanha e, brandindo o 
mesmo argumento, lançam-se na defesa do Presidente 
Lula, que fez vista grossa para o maior escândalo já 
registrado na política brasileira.

E eu respeito o Presidente Lula pela sua histó-
ria de vida, de um homem trabalhador que chegou 
ao poder. 

Assim fazendo, creio estar contribuindo para que, 
além da tranqüilidade e concentração exigidas nesse 
processo sucessório, o PSDB fique mais à vontade 
para prosseguir em seu combate oposicionista contra 
erros do Governo. E contra também os germes da cor-
rupção que contaminaram setores da administração e 
das siglas governistas.

Ouço, com muito prazer, o Senador Sérgio Guer-
ra.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB - PE) – Senador 
Eduardo Azeredo, nos últimos dois ou três meses, falei 
algumas dezenas de vezes com V. Exª; acompanhei 
o seu sofrimento. Um homem decente não poderia 
ser submetido, com o mínimo de justiça, à fraude que 
se organizou contra o Senador Azeredo. Desde o pri-
meiro momento alguns disseram: “Senador Azeredo é 
um homem honesto, como todos sabem. Eu gosto do 
Senador Azeredo; contra ele não cabe essa campa-
nha”. Mas a campanha perdurou, todo tempo, ninguém 
considerou a verdade porque ninguém pode duvidar 
que o Senador Eduardo Azeredo não tem nada a ver 
com esse pessoal que comprometeu a história de um 
grande partido que é o PT, irremediavelmente. Entre 
outras razões, porque o PT não se mostrou à altura, 
no momento crítico em que foi acusado. O Presidente 
da República deu uma entrevista falando de traidores, 
para reuni-los um mês depois no seu gabinete e dizer 
apenas que eles estavam equivocados. Se os traidores 
não são aqueles, quem eles são? Esse Presidente que 
fala de elite, esse PT que fala de história acoberta um 
processo de corrupção massivo, comprometedor. Qual 
o papel desse Sr. Delúbio nessa história toda? Será 
que ele atuou sozinho? E esse Deputado José Dirceu 
que resiste com toda a sua imponência e falsa auste-
ridade, quando é o presidente desse grande processo 
de corrupção? No entanto, foi contra V. Exª que as lín-
guas se movimentaram, as intrigas prosperaram sem 
o menor respeito nem pela sua vida nem pela verdade. 

Não faz uma semana, V. Exª me perguntou se deveria 
deixar a Presidência do Partido. Eu lhe disse que não. 
Ontem, perguntou-me outra vez. Eu disse que não. 
Não gosto de ver a injustiça levar aparente vantagem 
e, muito menos, vantagem. Mas hoje V. Exª disse que 
mais importante do que a sua permanência eventual 
por mais dez dias na Presidência do Partido era sua 
palavra sincera, essa que V. Exª está dando hoje, a sua 
renúncia à Presidência do Partido, para deixar claro 
que não tememos nenhuma investigação. Vamos para 
a CPI das despesas eleitorais e das fraudes não para 
avaliar apenas o que aconteceu em Minas Gerais e 
que de nenhuma maneira se voltará contra o Senador 
Eduardo Azeredo, mas para levantar dezenas de cam-
panhas milionárias que o PT fez pelo Brasil, com um 
dinheiro que ninguém sabe de onde veio. Gente que 
não tinha nem apoio empresarial, mas aparecia lá com 
os bolsos cheios para fazer campanha. Um partido que 
mudou de personalidade. No passado, você chegava 
no interior e encontrava um bancário do PT, candidato, 
com quase nada, fazendo campanha. Agora, na última 
eleição, eram bandeiras e mais bandeiras, camisas e 
mais camisas, shows e mais shows, uma provocação, 
um acinte. E essa gente se volta para falar da eleição 
de Minas Gerais, eleição perdida por um dos homens 
mais limpos da vida pública brasileira que é o Sena-
dor Eduardo Azeredo, como todos reconhecem. Hoje 
é o dia de marcarmos a nossa indignação, nada de 
radicalização, mas contundência sim. Vamos atrás da 
verdade, vamos investigar para onde foi o dinheiro do 
Delúbio, onde foram realizados os contratos do Duda 
Mendonça, os parceiros do Marcos Valério, todo esse 
conjunto que comprometeu a vida no Brasil e a história 
da Esquerda brasileira. V. Exª tem o apoio de muita gen-
te, muito mais que V. Exª imagina, pois o povo é sábio 
e sabe separar o que é verdade do que não é. No dia 
de hoje, V. Exª afirma, com toda grandeza, o seu valor 
de homem simples, absolutamente conciliador. Mas foi 
exatamente contra o mais conciliador de todos nós, o 
mais tranqüilo de todos nós – e seguramente nenhum 
de nós é mais decente do que V. Exª – que se voltaram 
as baterias da intriga, da corrupção e da fraude. V. Exª 
tem o nosso apoio e a nossa grande admiração, não 
apenas como amigo mas como brasileiro.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Senador Sérgio Guerra, assim como fiz com todos 
Senadores que já se manifestaram, quero agradecer 
muito a V. Exª. Eu assisti aos seus depoimentos, às 
suas intervenções, sempre me defendendo, todas as 
vezes que vinha aquela lengalenga nas CPIs, em que 
o assunto volta à campanha de 1998.

Eu vou conceder um aparte à Senadora Ideli Sal-
vatti, antes, dizendo – e a senhora sabe bem – que 
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eu não sou radical. Desculpe-me se fui agressivo, 
pois não é essa a minha maneira de ser. Um dia eu 
disse aqui que essa era uma questão da campanha 
de 1998, uma campanha lá atrás, que eu não tinha 
tido responsabilidade e, depois, realmente, eu ouvi 
um discurso de V. Exª dizendo isso. De maneira que 
me desculpe se fui agressivo. Eu sou incorrigível; não 
consigo ser radical.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador 
Eduardo Azeredo, em primeiro lugar, eu não ia fazer 
aparte. Só o estou fazendo...

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª não foi 
agressivo, Senador, agressiva foi a Senadora Ideli.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador José Jorge, eu vou discordar de V. Exª, porque 
hoje eu fui um pouco.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – O Senador 
José Jorge não contribui com a observação feita, até 
porque V. Exª sabe do apreço que lhe tenho. Em inú-
meras vezes, eu já tive a oportunidade de expressar, 
publicamente, o apreço que tenho por V. Exª. E quero 
aqui dizer, de forma muito clara: todos são inocentes até 
prova em contrário. Todos! Principalmente as pessoas 
que têm comportamento e têm biografia como tem V. 
Exª. Mais do que quaisquer outra pessoa, quem tem 
biografia e comportamento como os de V. Exª merece 
essa intransigência na defesa da inocência até prova 
em contrário. Agora, Senador Eduardo Azeredo, eu 
vou reafirmar aqui o que eu disse.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Sim, eu concordo...

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – O que eu 
digo à imprensa, eu digo também aqui da tribuna, de 
forma muito clara: nós não podemos ter condescen-
dência com corrupção ou ilegalidade seja qual for...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Sim, perfeitamente.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC)– (...) seja 
de que Partido for, seja em que época for. E quero ter 
com todos, como tenho dito sempre, o mesmo rigor 
que quero ter para com os companheiros do PT que 
cometeram atos ilícitos ou corruptos, até porque eu 
quero recuperar o direito de poder fazer campanha e 
pedir votos e poder estar nas ruas colocando-me como 
petista com este rigor, de ter aprofundado, investigado 
e contribuído para a punição da corrupção...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Perfeito.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me 
um aparte, Senador?

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – (...) e da 
ilegalidade. E queria apenas, se o Senador Arthur Vir-
gílio me permite, dizer que, na investigação que nós 

estamos executando na CPMI dos Correios e em ou-
tras CPIs, não há prescrição, não há data de validade, 
e o que está sendo investigado vem sendo investigado 
ao longo do período que determinados fatos acontece-
ram. Então, queria citar apenas três coisas que quem 
tem acompanhado a minha atuação sabe. Em relação 
à GTech, se houve irregularidade no Governo atual, 
houve irregularidade também no Governo anterior, até 
porque começaram antes todos os procedimentos. 
Quanto ao IRB, se houve irregularidade agora, houve 
também no Governo anterior, até porque estão aí os 
relatórios já apontando. Nos contratos dos Correios, se 
houve ilegalidades agora, também houve no período 
anterior, tanto que estão aí os demonstrativos dos vinte 
e cinco maiores contratos dos Correios, e as ilegalida-
des começaram no Governo anterior. Na questão do 
Duda Mendonça, se houve pagamento por fora etc. e 
tal, houve em outras campanhas e não apenas agora. 
Portanto, penso que temos de nos preocupar em fazer 
a investigação da ilegalidade e da corrupção. E quero 
aqui deixar registrados, de forma explícita, o apreço e 
a consideração que tenho por V. Exª, e já tive oportu-
nidade de fazê-lo inúmeras vezes. V. Exª pode ter cer-
teza, Senador Eduardo Azeredo, que vou defender a 
sua inocência até prova em contrário, até as últimas 
conseqüências, como farei com todas as pessoas por 
quem tenho apreço e consideração, pelo comporta-
mento e pela biografia que têm.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) 
– Obrigado, Senadora Ideli Salvatti. Estamos juntos 
nessa. Eu também participei da fundação do PSDB, 
exatamente porque era um partido que surgia como 
moderno, que tinha como uma das bandeiras o com-
bate à corrupção.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB - AM) – Senador Edu-
ardo Azeredo, peço dez segundos para aparteá-lo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Ouço V. Exª, Senador Arthur Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu fico, 
por um lado, triste porque o Partido e o Governo que 
vinham para mudar o País para melhor querem agora 
desculpas e companhias para as suas irregularidades. 
De outro lado, fico feliz porque a minha querida amiga 
e colega Senadora Ideli Salvatti, de maneira alvissa-
reira para nós, se compromete, a partir de agora, a 
nunca mais retirar a sua Bancada para esvaziar a CPI 
e não permitir a votação de requerimento que vise a 
pegar corruptos pela gola na CPI dos Correios. Isso 
já aconteceu antes e não vai acontecer mais. Então, 
é uma boa notícia. Sempre vem uma má notícia e, de-
pois, uma boa notícia e, assim, la nave và. Prossiga, 
Senador Eduardo Azeredo.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Obrigado, Senador Arthur Virgílio.

Ouço o Senador Tasso Jereissati, nosso futuro 
Presidente do PSDB.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Eduardo Azeredo, é difícil para nós todos ouvirmos o 
seu discurso nesta noite. Para mim, mais difícil ainda, 
porque sou seu companheiro e conheço seu trabalho 
desde o tempo da Prefeitura de Belo Horizonte, quan-
do V. Exª, ainda com as barbas pretas, não apenas se 
distinguiu como um dos melhores Prefeitos do Brasil, 
como deu uma demonstração de ética e seriedade à 
frente da Prefeitura, inaugurando até uma nova maneira 
de se fazer administração pública neste País. É triste 
termos que ouvir... Não vou citar nomes, mas conhe-
ço tantos políticos neste Brasil, conheço tantos polí-
ticos neste Congresso e conheço alguns nesta Casa 
mesmo que, com certeza, não merecem de mim, não 
merecem de muitos de nós, tenho certeza de que da 
maioria dos que estão aqui, esse respeito que V. Exª 
merece de nós. Estão aí passando, rodeando, andan-
do por esses corredores, falando, deitando ordens, 
alegres e incólumes, enquanto vemos um homem do 
seu calibre tendo que fazer um discurso como esse. 
É triste vermos a inversão de valores que acontece 
nesta Casa no dia de hoje. Mas o que se pode fazer? 
É bom vermos a coragem e a humildade com que V. 
Exª enfrenta essa situação. Talvez se o Presidente 
Lula, no primeiro momento da crise, tivesse tido essa 
mesma coragem e essa mesma humildade, a Histó-
ria do Brasil e dessa crise fosse outra. E talvez essa 
inversão de valores que vemos hoje neste País tam-
bém não estivesse acontecendo. Afinal de contas, ao 
Presidente da República, Senador Pedro Simon, não 
cabe apenas o papel de administrar o País, assinar pa-
péis, cumprir as leis, dar ordens, inaugurar e ordenar 
obras; cabe o papel de liderar o País, de ser aquele 
homem que simboliza os grandes valores nacionais. 
Quando um Presidente da República, ele mesmo, co-
meça a enaltecer de alguma maneira tudo aquilo que 
é o oposto daquilo que nós aprendemos a valorizar 
durante a História do Brasil, durante as nossas histó-
rias, alguma coisa vai acontecer de errado. E eu acho 
que já está acontecendo. Lembro-me que, recentemen-
te, choquei-me com uma coisa que me parece boba, 
que não é nada grave, mas que me chocou muito: vi 
o Presidente da República, no dia seguinte ao apare-
cimento da febre aftosa em Mato Grosso do Sul, vir à 
televisão em Portugal e dizer: “A culpa é do fazendei-
ro”. Aquilo me chocou muito, porque me pareceu um 
problema de personalidade sério, que um Presidente 
da República não pode ter. O Presidente da República 
é o homem que assume os problemas e os enfrenta, 

e não aquele que, justamente no momento da dificul-
dade, os empurra para os outros e foge, dizendo: “Eu 
não tenho nada a ver com isso.”. O resultado do refe-
rendo, que representou uma surra do “não” no “sim”, 
pareceu-me um pouco conseqüência dessa história 
do “salve-se quem puder”. Todos pensaram: “Não, va-
mos pelas armas, porque é um salve-se quem puder. 
Eu quero é andar com a minha arma, que eu me viro. 
Eu vou-me defender, porque não acredito nas institui-
ções.”. O exemplo que V. Exª está dando agora serve 
para o Presidente da República, até porque há outra 
semelhança ou dessemelhança. Veja bem se eu estou 
errado, Senador Antonio Carlos, que, apesar de não ser 
advogado – é médico –, sempre gostou de Direito: ora, 
se estão crucificando o Senador Eduardo Azeredo pelo 
fato de o publicitário Marcos Valério ter pego recurso 
para financiar uma campanha com a qual S. Exª não 
foi eleito, o que dizer do Presidente Lula, para o qual 
o publicitário Marcos Valério também pegou dinheiro 
para financiar a campanha que o elegeu Presidente da 
República? No mínimo, um impeachment. No mínimo, 
um impeachment. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– O maior amigo dele era o Delúbio!

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – O racio-
cínio é válido ou não? Estou enganado? O Senador 
Eduardo Azeredo não apareceu pegando dinheiro, não 
foi ao caixa do Banco Rural, não recebeu dinheiro na 
sua conta, não é patrão do Delúbio, mas existe uma 
declaração do Marcos Valério. Ora, é fato claro e notório 
que o Marcos Valério, patrão do Delúbio e a ele asso-
ciado, fez a campanha do Lula. Então, quem apedre-
jou, por isso, o Senador Azeredo, deve estar pedindo, 
neste momento, o impeachment do Lula, o que não é 
válido. Neste momento, V. Exª está colocando o dedo 
na ferida, ao reconhecer que houve um problema, sim, 
na sua campanha eleitoral; que existe um problema de 
financiamento de campanha eleitoral. Corrupção não 
é invenção do PT, têm toda a razão, não foi o PT que 
a inventou. Não foi este Governo que a inventou. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Apoiou muito!

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Este Go-
verno inventou, no Brasil pelo menos, um sistema de 
corrupção organizado, com comando instalado no 
próprio Palácio do Planalto e estrutura formada pelo 
Partido que apóia e dá sustentação ao Governo, com 
locais marcados para a divisão do fruto do desvio do 
recurso público. Eu nunca ouvi falar disso na História 
deste País. Foi a primeira vez que aconteceu e foi inven-
ção deste Governo e do PT, provavelmente do Delúbio 
e do José Dirceu. Pelo que sei, é a primeira vez que 
isso acontece. Aqui, há Senadores mais antigos, que 
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talvez saibam se já ocorreu, mas nem em livro eu tive 
conhecimento de que já tinha acontecido isso neste 
País. Essa foi a sua falta de sorte, meu querido ami-
go, Senador Azeredo. Descobriram um homem digno 
e correto que tinha um problema de campanha eleito-
ral e pegaram esse grande sistema, invenção do PT, 
sistematizado, que vinha de cima para baixo e tinha 
um comando na Casa Civil, outro na Secretaria-Geral 
do Partido dos Trabalhadores e, em cada Ministério, 
seus prepostos, divididos entre os Partidos aliados, os 
quais partilhavam os recursos advindos das estatais 
e das Pastas, distribuindo-os para os Partidos, seus 
membros e sei lá para onde. Queriam reduzir isso tudo 
a um problema de campanha e encontraram um ho-
mem digno fazendo isso: pronto! Tudo foi problema de 
campanha e Eduardo Azeredo, e Eduardo Azeredo, e 
repete Eduardo Azeredo; em toda CPI: “E o Eduardo 
Azeredo? E o Eduardo Azeredo?”. E, sem dó nem pie-
dade, foram em cima do Eduardo Azeredo. No entanto, 
hoje, V. Exª dá uma virada nessa questão importante. 
O Senador Arthur Virgílio separa bem as coisas. Então, 
vamos averiguar a questão da campanha, que é séria, 
sim. Vamos averiguar somente as campanhas eleitorais 
em que houve problema de caixa dois e fazer uma CPI 
para isso, deixando as outras para esse imenso, gigan-
tesco, organizado, estruturado e sistemático esquema 
de corrupção montado no País, que não é para caixa 
dois, não! Não é para campanha eleitoral, não! 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– É para enriquecer!

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Aliás, quero 
aproveitar para dar uma notícia de que tive conheci-
mento na semana passada. Senador Antonio Carlos, 
o Presidente do PT do Ceará, Dr. Guimarães, recebeu 
do Sr. Marcos Valério R$500 mil e declarou que eram 
para a campanha do candidato do PT a Governador do 
Ceará. Muito bem. Esteve na Assembléia Legislativa do 
Ceará o candidato a Governador do Estado pelo PT, 
o Sr. José Airton, que disse que esses recursos não 
foram para a sua campanha – ele é Diretor do Dnit no 
atual Governo. Três dias depois, esteve na Assembléia 
Legislativa o tesoureiro do PT do Ceará, que disse que 
nunca viu esse dinheiro do Sr. Guimarães. Logo, es-
tamos descobrindo, agora, o grande fluxo de dinheiro 
do PT, que é o famoso caixa três.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Tasso, está aqui, na relação: no Ceará, o candi-
dato do PT prestou conta de R$598 mil.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Pois é, 
essa quantia não foi para o caixa dois. Já estamos 
descobrindo o caixa três. O PT tem o caixa três. Esse 
dinheiro não foi para a campanha, mas para o caixa 
três, que não sabemos de quem é. Senador Eduardo 

Azeredo, infelizmente, esse é um episódio da sua vida, 
mas a sua história não ficará manchada por esse pon-
tinho. Ao contrário, ele lhe deu esta oportunidade de 
fazer um esclarecimento histórico para o País a respeito 
do que representou, realmente, este Governo, não so-
mente quanto à corrupção, mas quanto à prepotência 
com relação aos valores morais e éticos da sociedade 
brasileira, exemplificada pela imensa desfaçatez com 
que trata a opinião pública nacional.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Obrigado, Senador Tasso Jereissati. V. Exª tem uma 
grande responsabilidade pela frente, que é a de dirigir 
o nosso Partido especialmente no ano que se avizi-
nha, com difíceis eleições que serão realizadas com 
as mesmas regras.

A minha revolta é com a hipocrisia de quererem 
me crucificar. Essa é uma revolta, sim, que tenho no 
fundo do coração, porque V. Exªs e os eleitores minei-
ros sabem bem da minha preocupação com a ética, 
com a boa aplicação dos recursos públicos e com o 
meu trabalho. Sempre trabalhei, como Prefeito que fui, 
como Governador e como Senador.

Não vou dizer que estou feliz, não. Estou triste 
com a injustiça da qual tenho sido alvo nesses últi-
mos dias, com a precipitação de alguns, com a pouca 
atenção de outros, que não têm atenção na prestação 
de contas.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permita-me, 
Senador Eduardo Azeredo?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Tem 
tanta gente aí que não presta atenção. Está na Inter-
net. Não é tão fácil usar a Internet hoje? 

Revolta-me essa hipocrisia!
Senador Alvaro Dias, ouço V. Exª, com muito pra-

zer; depois ouvirei o Senador Ramez Tebet.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Em 

seguida, Senador Eduardo Azeredo, gostaria de me 
inscrever também.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Edu-
ardo Azeredo, falar da dignidade, da decência, da hon-
radez de V. Exª é repetir o óbvio. É a reafirmação de 
um entendimento que se generalizou entre todos os 
seus colegas do Senado Federal. É o reconhecimento 
da herança que V. Exª recebeu do seu saudoso pai, 
Renato Azeredo, padrão de dignidade e de honradez 
como V. Exª. V. Exª foi escolhido como vítima naque-
la armação inicial que pretendeu deslocar o foco das 
investigações. É bom recordar que aquela armação 
surgiu no ato de três entrevistas concatenadas por 
Delúbio Soares, por Marcos Valério e pelo Presidente 
Lula, diretamente de Paris, quando, na expectativa de 
minimizar o escândalo, pretendeu-se restringir à cor-
rupção eleitoral, aquele que é o maior escândalo de 
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corrupção na Administração Pública brasileira, estra-
tégia, sem dúvida nenhuma, da má-fé, estratégia da 
manipulação dos fatos, estratégia de espertalhões. E 
V. Exª, que é mineiro, sabe que há um ditado popular 
em Minas que diz: “A esperteza, quando é demais, vira 
bicho e engole o dono”. Na verdade, o que pretendem 
é evitar que se identifiquem os artífices maiores desse 
esquema sofisticado e complexo de corrupção que se 
instalou no Governo do Presidente Lula. O que querem 
é tentar evitar que se identifique a origem dos recursos 
utilizados na manutenção desse esquema, que tinha 
por objetivo um projeto de poder de longo prazo para 
alguns, e a expectativa de enriquecimento ilícito para 
outros. Portanto, Senador Eduardo Azeredo, o que eu 
louvo nesta hora é exatamente o seu gesto, porque 
nem de longe se pode comparar o que aconteceu na 
campanha de V. Exª como o que ocorreu, por exem-
plo, na campanha do Presidente Lula. O mandato 
do Presidente Lula, sim, está contaminado por uma 
corrupção eleitoral confessada pelo Sr. Delúbio Soa-
res, pelo Sr. Marcos Valério e pelo próprio Presidente 
Lula, na patética entrevista concedida em Paris. E o 
que faz o Presidente Lula? Ao contrário de V. Exª, o 
Presidente Lula afirma que não há provas, que é de-
nuncismo e que ninguém pede desculpas. Senador 
Eduardo Azeredo, nós temos o dever – e V. Exª vai 
participar dessa tarefa certamente com altivez – de 
continuar investigando a corrupção no Governo Lula e 
o assalto aos cofres públicos. Essa é a nossa missão, 
evidentemente sem excluir a necessária investigação 
da corrupção eleitoral, que é também um mal, mas, 
certamente na dimensão desse mal colocado à luz 
para ser investigado, denunciado e condenado, que é 
o mal da corrupção na Administração Pública brasilei-
ra, que subtraiu bilhões dos cofres públicos do nosso 
País. Cumprimento V. Exª. Sei que não há necessidade 
mesmo de manifestação de solidariedade, porque V. 
Exª a tem de toda a Casa.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. Aproveito para 
agradecer publicamente a V. Exª pelas palavras ditas 
neste fim de semana quando eu ainda estava procu-
rava informações sobre o que havia acontecido na 
campanha de 1998.

Ouço o aparte do Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – É evidente 

que apóio as manifestações de solidariedade do Plená-
rio a V. Exª. Não sou eu quem vou dar um depoimento 
a favor de V. Exª. O homem público deve estar muito 
atinado com a sociedade. Sou desses Senador que 
viajam pouco, percorro o meu e os outros Estados, dou 
algumas palestras, mas ninguém me pergunta sobre 
V. Exª. Senador Eduardo Azeredo, perguntam-me pe-

los Delúbios, pelos Marcos Valérios, se vai acontecer 
algo com alguém, com este ou aquele, mas ninguém 
fala de Eduardo Azeredo, a não ser para dizer que V. 
Exª está sendo uma espécie de bode expiatório, como 
se o ataque fosse a melhor forma de defesa. Então, 
para justificarem os seus erros, procuram encontrá-
los em outras pessoas, em homens decentes como V. 
Exª. Daí por que dou este depoimento a favor. V. Exª 
tem o apoio da sociedade e não apenas a palavra 
dos Senadores que se manifestaram; há outros que, 
embora não tenham se manifestado, irão se pronun-
ciar ou não, mas acredito que há uma unanimidade 
nesta Casa a respeito do comportamento ético de V. 
Exª. A sua vida de homem público é reconhecida não 
só no seu Estado. V. Exª não é padrão de dignidade 
só em Minas Gerais, V. Exª é padrão de dignidade no 
Brasil. Por isso, quero cumprimentá-lo e dizer-lhe que 
esta é uma fase que passará logo. A sociedade está 
com V. Exª. A sociedade não quer a punição de Edu-
ardo Azeredo, mas, sim, a punição dos verdadeiros 
corruptores, que buscam jogar para outras pessoas 
suas responsabilidades, como forma de atenuá-las. 
Pensam assim. Mas a sociedade está atenta. V. Exª 
pode ficar tranqüilo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Ramez Tebet, agradeço as palavras de V. Exª.

V. Exª conheceu a minha mulher, a Heloísa, e 
pode aquilatar como é dura a injustiça, como é duro 
ver nossa família enfrentar essa injustiça. Por isso, ve-
nho a esta tribuna para mostrar a minha indignação. 
Chega de tanta covardia, eu diria! 

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Isso engran-
dece V. Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PMDB – MG) 
– Obrigado, Senador Ramez Tebet.

Ouço, com muita honra, o Senador Romero Jucá 
e, depois, o Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Meu caro 
Senador Eduardo Azeredo, em rápidas palavras, quero 
também somar a minha posição, a minha confiança, 
o meu reconhecimento ao que representa V. Exª nes-
te Senado na história política de Minas Gerais e na 
história do Brasil. Quero reafirmar a nossa confiança. 
Sei que falo aqui não somente em meu nome, mas em 
nome de companheiros do PMDB e do nosso próprio 
Líder, Senador Ney Suassuna, que não está aqui nes-
te momento. V. Exª não tem por que se envergonhar. 
Sabemos como são as démarches da vida política. V. 
Exª abordou um assunto, sobre o qual eu iria falar aqui, 
que é exatamente a marca que fica na nossa família. 
Quando nós, políticos, somos atacados injustamente, 
quando somos vítimas de coisas como as de que V. 
Exª está sendo vítima agora, é muito duro para nós e 

    129ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     129ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     115ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36207 

para os companheiros de Partido, mas é muito mais 
duro para a família, que, muitas vezes, não entende 
o dia-a-dia da dinâmica política e, sem dúvida nenhu-
ma, sofre muito mais, porque toma aquilo como algo 
que fere no fundo da alma. Fomos companheiros de 
Partido e trilhamos muitos caminhos juntos. Então, so-
lidarizo-me com V. Exª e com a sua família. V. Exª não 
foi atingido um milímetro sequer nem aqui no Senado 
Federal, nem em Minas Gerais, nem no País. A avalia-
ção que continuamos a ter de V. Exª, por conhecê-lo, 
por saber da forma como V. Exª age, é a de um homem 
íntegro, decente, honesto, que merece todo o respeito 
e, mais que isso, que vai continuar, sim, a colaborar e a 
contribuir cada vez mais para a vida pública brasileira, 
porque é de exemplos como V. Exª que o País precisa. 
Meu abraço e minha amizade.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado, Senador Romero Jucá. Esteja certo 
V. Exª de que pretendo continuar, como disse aqui, 
trabalhando muito. Sempre aprendi a trabalhar. Estou-
me afastando da Presidência do meu Partido, faltando 
poucos dias, para não constrangê-lo, para que o meu 
Partido não sofra mais com essa injustiça, com essa 
marcação que vinha acontecendo.

Senador Eduardo Suplicy, ouço V. Exª com mui-
ta honra.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Eduardo Azeredo, em primeiro lugar, 
reitero o meu respeito por V. Exª e, como aqui sem-
pre tenho registrado, a seriedade de propósito que 
enxergo e percebo em sua atuação. Relembro que, 
na última quinta-feira à noite, ambos estávamos no 
mesmo vôo para São Paulo. Eu estava atendendo a 
um compromisso, pois fora convidado para a reunião 
de cerca de 180 Parlamentares de diversos países 
do mundo, da rede mundial de Parlamentares com o 
Banco Mundial, em Helsinque, na Finlândia. Naque-
la oportunidade, transmitindo a V. Exª o propósito da 
viagem que fiz neste final de semana, aproveitei para 
informá-lo da resolução que nós, os 12 Senadores da 
Bancada do Partido dos Trabalhadores, tomamos em 
nossa última reunião, propondo ao Diretório Nacional 
que, desde pronto, venhamos a assumir o propósito de 
registrar, conforme o que aprovamos aqui no Senado, 
independentemente até de que tenha sido aprovado 
na Câmara dos Deputados, daqui para frente, sem-
pre em tempo real e diariamente, na rede mundial de 
computadores, a Internet, toda a receita e despesa, 
as fontes de receita e o conteúdo das despesas refe-
rentes às campanhas eleitorais. É o compromisso que 
nós, os 12 Senadores do PT, assumimos e propomos 
à Direção Nacional do PT, agora Presidida pelo Depu-
tado Ricardo Berzoini, que seja também uma diretriz. 

Lembro-me perfeitamente de V. Exª ter saudado a deci-
são que lhe mostrei, porque considero ser algo relativo 
a um propósito comum do que temos em termos de 
objetivos para a vida pública. E que, se, por ventura, 
erros, utilização de caixa dois, recursos não contabi-
lizados ocorreram ao longo destes últimos anos por 
quaisquer partidos políticos, inclusive o PT, ou se, por 
ventura, tenha ocorrido no PSDB ou no PFL, onde for, 
tenhamos todos o propósito de efetivamente superar, 
corrigir esses problemas. Ontem, ao término da reu-
nião do Conselho Superior de Comércio Exterior da 
Fiesp, fui perguntado por alguns jornalistas a respeito 
de diversos temas, inclusive os relativos às questões 
do ex-Ministro e Deputado José Dirceu. Toco nesse 
assunto porque ainda há pouco V. Exª conversou comi-
go a respeito. Transmiti aos jornalistas na ocasião que 
considero importante – na medida em que o próprio 
Presidente Lula tem dito que quer a colaboração de 
todos nós e do seu Governo – o desvendar completo 
dos fatos, para que a verdade inteira apareça; considero 
que será útil que o Deputado José Dirceu – sobretu-
do S. Exª querendo – possa completar a sua defesa e 
comparecer às CPMIs. Estou ciente de que as CPMIs 
dos Correios e da Compra de Votos aprovaram relató-
rios encaminhando ao Conselho de Ética da Câmara 
dos Deputados para que o Deputado José Dirceu e 
outros sejam ali considerados para eventual perda de 
seus mandatos. Mas, ainda assim, é possível que haja 
necessidade de esclarecimentos, uma vez que os tra-
balhos das CPMIs prosseguem. Na ocasião, mencionei 
que considero importante que possa o caso do PSDB 
de V. Exª ser também objeto de esclarecimento. Na 
medida em que este assunto veio à tona outra vez nos 
últimos dias, inclusive com reportagens recentes, com 
novas informações, considero que será importante a 
disposição que vejo em V. Exª – que já o fez uma vez 
– de novamente estar na CPMI e se colocar à dispo-
sição para esclarecimentos. Li notícia no Estado de 
S.Paulo, hoje colocada e que está posta diante de mim 
pela Internet, e a observação relativa ao detalhe do que 
aconteceu é do jornalista que assina a matéria, não é 
uma descrição feita por mim, porque não conheço tão 
bem todos os detalhes da história, que inclusive saiu 
na reportagem deste final de semana, que ainda nem 
tinha tido tempo de ler em detalhes...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Nem eu sabia direito Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E é 
natural que os membros da CPMI e nós do PT per-
guntemos a respeito dos esclarecimentos que V. Exª 
já começa a delinear com muita clareza. E espero que 
possa fazê-lo ainda com mais detalhes na medida 
em que este assunto possa ser objeto da indagação 
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de maior profundidade – o que não vou fazer agora, 
porque não é o propósito neste instante. Mas quero 
dizer-lhe quão importante é a disposição de V. Exª em 
esclarecer toda e qualquer questão relativa a isso. E 
o propósito, que acredito seja de todos nós, é ir muito 
firme, a partir de tudo o que ocorreu. Erros foram co-
metidos em muitos Partidos. V. Exª mesmo reconhece 
que os personagens da história que nos preocupou 
a todos do Partido dos Trabalhadores estavam an-
tes presentes na própria campanha do PSDB. Isso é 
um fato! Agora, não vou aqui começar a história dos 
detalhes, porque isso merece ser feito no âmbito da 
CPMI.O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado, Senador Suplicy. Esta sempre foi a mi-
nha disposição. Eu vim à tribuna logo no início, assim 
que esses fatos foram divulgados. E o fiz espontane-
amente. Que eu saiba, a única pessoa que foi espon-
taneamente à CPMI fui eu. Não sei de mais ninguém 
que o tenha feito espontaneamente. Estou vindo aqui 
agora, trazendo as informações. Levantei os dados e 
divulguei hoje uma nota em que consta a cópia do em-
préstimo que subsidiou o pagamento dessa dívida de 
700 mil, que era a dívida de um assunto que eu não 
havia autorizado, mas sobre o qual se achou melhor 
fazer um acordo.

De maneira que a minha disposição sempre foi 
essa, Senador Suplicy: a de esclarecer, até pela mi-
nha formação, essa é a minha linha. Agora, o que não 
posso é concordar com a precipitação de tantos, que 
às vezes nos agridem.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Um aparte, 
Excelência.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Leonel Pavan, o Senador Juvêncio já pediu o 
aparte há mais tempo. Gostaria de ouvi-lo primeiro.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Pois não.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-

nador Juvêncio da Fonseca, com muito prazer.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PSDB – MS) – Se-

nador Eduardo Azeredo, V. Exª é uma pessoa corre-
ta, boa, ética, com sensibilidade emocional e até uma 
grande sensibilidade espiritual para o trato da questão 
pública – todos nós sentimos isso – e por isso V. Exª 
sofre ao fazer política. E aí eu sei a dimensão que V. 
Exª está tendo nesse instante dessas injustiças, dessas 
colocações feitas a V. Exª, cinicamente, no sentido de 
desviar o foco da verdadeira corrupção que está neste 
País. Mas, mesmo assim, nesse instante tão difícil da 
vida de V. Exª, amargo momento, V. Exª está prestando 
um grande serviço à Pátria e à Nação brasileira. Nós 
sabemos disso. E uma informação que V. Exª trouxe 

aqui bem mostra o que é a sua conduta correta e o 
que é a conduta incorreta do Presidente Lula: a pres-
tação de contas da campanha de que V. Exª participou. 
V. Exª, como Governador, apresentou uma prestação 
de contas de R$8,5 milhões; e o Presidente da Repú-
blica, uma prestação de contas de R$3 milhões. Isto 
é um ardil! Isto é uma falta de respeito à inteligência 
de todos nós. Sabemos que nesta falta de meios ne-
cessários, ele não poderia jamais ter uma campanha 
eleitoral como aconteceu, eficiente, boa. Então, já aí, 
na campanha eleitoral, estava enganando o povo. E 
V. Exª não fez isso. Uma das maiores prestações de 
contas deste País. Que isso seja levado em conta por 
todo o povo brasileiro, porque a conduta de V. Exª, o 
exemplo de V. Exª é para nós um símbolo a seguir. 
Muito obrigado.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado, Senador Juvêncio, V. Exª que é muito 
bem-vindo ao meu Partido, o PSDB. Agradeço a V. Exª 
por suas palavras, pelo seu testemunho dessa luta que 
é nossa, parlamentar; antes de tudo, uma luta pela 
ética e pela verdade.

Quero ouvir a Senadora Patrícia, uma mulher que 
possa nos saudar hoje com a sua palavra.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Em seguida 
me conceda um aparte, Senador Eduardo Azeredo.

A Srª Patrícia Saboya Gomes (Bloco/PSB – CE) 
– Senador Eduardo Azeredo, eu gostaria de também 
trazer neste momento a minha palavra de solidarieda-
de a V. Exª. Conheço-o mais proximamente, é eviden-
te, depois que cheguei ao Senado. Mas, desde muito 
antes tenho uma grande admiração por V. Exª, pela 
sua seriedade, pela sua honestidade, pela sua com-
petência, pela forma como governou Belo Horizonte 
e Minas Gerais e pelo bem-querer e admiração que 
as pessoas daquele Estado têm por V. Exª. Hoje é um 
dia muito triste para todos nós nesta Casa. Ter que 
assistir o Senador João Capiberibe, como fizemos há 
pouco, fazer um apelo para que lhe fosse garantido 
o direito da ampla defesa e, logo em seguida, depois 
desse momento que mobilizou a todos nós no Sena-
do, ouvir de V. Exª também uma justificativa sobre algo 
que tem sido colocado no momento de uma crise em 
que o País vive. Eu disse, uns 15 dias atrás, e já tinha 
falado isso no meu pronunciamento, que estava meio 
desencantada com as coisas na política. E a maioria 
das pessoas que leu essa matéria me fez uma crítica 
muito séria: um político não pode dizer que está desen-
cantado, porque isso não pega muito bem e que, afinal 
de contas, são três anos de mandato como Senadora. 
Mas, eu o reafirmo porque é o que sinto. Conversava 
agora há pouco com outros colegas Senadores, e fa-
lava: “que País é este que vivemos, onde de repente 
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parece que ninguém entende mais nada”. V. Exª, que 
é uma pessoa tão querida, tão séria... Acredito em V. 
Exª. Acreditei desde o primeiro momento. V. Exª nem 
precisou falar muito comigo, porque acreditei em V. Exª 
– e continuo acreditando. Como companheira no Se-
nado, apesar de estarmos em partidos opostos – eu 
na Base do Governo e V. Exª, no PSDB, na oposição 
–, tenho uma grande admiração por V. Exª, pela for-
ma generosa como sempre se dirige a qualquer um 
de nós ou a qualquer pessoa, pela forma disciplinada 
como trata temas tão importantes dentro do seu man-
dato, pelo carinho com que cuida das coisas do seu 
mandato no Senado, prestando contas ao povo de 
Minas Gerais. Tive o privilégio de trabalhar com V. Exª 
quando presidimos uma CPI que investigou as redes 
de exploração sexual de crianças e de adolescentes, e 
V. Exª me substituiu tão bem num momento difícil para 
mim, em que eu tive que me submeter a uma cirurgia, 
talvez num momento de consagração da CPI, que 
era a leitura do relatório final, e V. Exª imediatamen-
te assumiu ali o lugar e, com muito êxito, com muita 
propriedade, levou adiante aquela missão, que era a 
missão de todos nós, Senadores. Eu só quero dizer a 
V. Exª isso: confio em V. Exª, confio no seu mandato, 
acredito na sua história; mesmo com essa desilusão 
que eu dizia há pouco que eu tinha da política, isso 
não significa que vamos sair da política. Pelo contrá-
rio, isso dá mais força e entusiasmo para que possa-
mos trabalhar e lutar por aquilo em que acreditamos: 
nossos ideais. V. Exª é uma pessoa que, não precisa 
nem dizer, transparece, com a sua fisionomia, o seu 
jeito sereno, habilidoso, esse jeito mineiro de condu-
zir as coisas. Portanto, Senador Eduardo Azeredo, in-
dependente de questões partidárias ou de posições, 
de estar ao lado, na base do Governo ou não, toda a 
minha solidariedade, a minha palavra de que V. Exª é 
um homem sério e não merece de forma alguma isso 
que lhe está acontecendo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nadora Patrícia Saboya Gomes, eu lhe agradeço muito. 
V. Exª pode ter certeza de que não se arrependerá de 
poder confiar na minha palavra. É a palavra que eu dis-
se quando vim voluntariamente à CPMI, quando vim 
à tribuna dizendo que não era do meu conhecimento 
aquele empréstimo tomado. Só fiquei sabendo daquilo 
muito tempo depois, quando não era mais empréstimo, 
já era dívida. O sofrimento que passei para poder en-
frentar essa questão, para tentar saldar dívidas, essas 
coisas todas por que passa quem disputa uma eleição 
majoritária como a que enfrentei.

De maneira que agradeço muito o seu testemu-
nho. Esteja certa de que estaremos juntos aqui. Estou 
apenas me afastando da Presidência do Partido. Só 

isso. Espero poder colaborar na discussão dos temas 
importantes que temos no Senado Federal.

Senador Edison Lobão, ouço V. Exª com muita 
honra. Senador Leonel Pavan, V. Exª, como é de casa, 
pode esperar um pouco mais.

O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Edu-
ardo Azeredo, conheço a extensão do seu sofrimento. 
Imagino o quanto V. Exª medita em torno do negativo, 
ou seja, de uma injustiça que se pratica a um homem 
de bem. Ainda há pouco o Senador Antonio Carlos 
Magalhães dizia que conheceu seu pai. Eu também 
conheci. Era por igual um homem de bem. Olhando a 
trajetória política de V. Exª, não tenho dificuldade para 
acreditar na sua palavra, por inteiro. Estou também no 
convencimento, na persuasão de que este Plenário 
acredita na manifestação de inocência de V. Exª. Se-
nador Eduardo Azeredo, o que se procura fazer neste 
caso é contrabalançar as coisas. É um sistema de pe-
sos e contra-pesos. O que se quer é tapar o sol com 
a peneira, utilizando-se de fatos inexistentes, atribuin-
do-se a outrem aquilo que acontece do outro lado. V. 
Exª tem a minha solidariedade e a segurança de que 
acredito plenamente na inocência de V. Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Mui-
to obrigado, Senador Lobão, pelas palavras que V. Exª, 
que é um homem experiente, me traz nesta hora. Saiba 
que o problema é exatamente este: estou cansado de 
ser o peso. Todas as vezes que aparece a questão do 
PT, voltam com Minas Gerais; vai o PT do Rio Grande 
do Sul, volta Minas Gerais; vai o PT não sei aonde, 
Minas Gerais; vai o outro peso, Minas Gerais. Não é 
possível, eu sou o contraponto de tudo! Elegeram-me 
para ser o contraponto, para ser pára-raio, quando, na 
verdade, eu já cansei de explicar corretamente o que 
aconteceu e continuo à disposição para os esclareci-
mentos que se fizerem necessários.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª me 
permite um aparte? 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Ouço o Senador Flexa Ribeiro e, depois, o Senador 
Marco Maciel.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Eduardo Aze-
redo, é uma honra tê-lo como presidente nacional do 
PSDB. V. Exª toma uma decisão difícil. Eu poderia até 
não dizer isso antes de ouvir a Senadora Ideli, mas, 
depois de ouvi-la fazendo o aparte a V. Exª, diria que 
é unanimidade nesta Casa o reconhecimento da hon-
radez, da probidade com que V. Exª sempre se houve 
em todos seus mandatos e em todas suas funções. 
Não há dúvida, Senador Eduardo, de que esta é uma 
técnica utilizada pelos malfeitores: tentar envolver todos 
os que estão fora desse processo e, com isso, desviar 
ou criar uma cortina de fumaça para impedir as investi-
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gações, como aqui foi dito muito bem pelo nosso Líder 
Arthur Virgilio. Vamos aprofundar a investigação, vamos 
fazer uma CPI para investigar o caixa dois, vamos ver 
quem realmente tem responsabilidade e separar o joio 
do trigo. Tenho certeza absoluta de que Minas Gerais 
e o Brasil reconhecem em V. Exª um homem honrado. 
V. Exª trouxe essa honradez de seu pai, o Deputado 
Renato Azeredo, e de sua família. Reconheço a sua 
dificuldade, sei como tem passado esses dias. A atitu-
de de V. Exª de abrir mão desse restante de gestão à 
frente do PSDB, como disse o Senador Sérgio Guerra 
e como eu também disse a V. Exª quando conversáva-
mos à tarde, não era necessária. No entanto, V. Exª, 
para proteger o partido – como V. Exª bem colocou, o 
Partido atualmente é um imã que atrai acusações de 
todos os Estados onde reconhecidamente houve cai-
xa dois do Partido do Governo –, toma essa posição 
honrada, que enobrece e orgulha todos nós do PSDB. 
É uma honra ser presidido por V. Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro, agradeço as 
suas palavras também e quero dizer que, realmente, 
esta é uma linha que perseguirei sempre: a linha da 
transparência, a linha de trazer as informações quando 
elas forem necessárias. 

Senador Marco Maciel, com muito prazer, ouço 
V. Exª.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Nobre Senador 
Eduardo Azeredo, gostaria, em rápidas palavras, de 
reiterar aquilo que tenho dito sobre V. Exª ao longo de 
sua vida pública. V. Exª é herdeiro das melhores tradi-
ções da política mineira, especialmente por ser filho de 
Renato Azeredo, que foi um parlamentar com o qual 
convivi durante duas legislaturas, com quem aprendi 
muitas lições de civismo, muitas lições de honestidade 
e de espírito público. E mais: o seu pai era conselheiro, 
posso assim dizer, do Presidente Tancredo Neves. Tan-
to isso é verdade que, tão logo o Presidente Tancredo 
Neves se licencia para assumir o Governo de Minas, 
seu pai é convocado para ser Secretário de Governo. 
E nessa função ele teve um papel muito importante 
no processo sucessório que culminou na eleição de 
Tancredo Neves e José Sarney para Presidente e Vice-
Presidente da República respectivamente. Por isso, diria 
que V. Exª tem um passado do qual pode se orgulhar, 
mas, muito mais do que isso, V. Exª segue o exemplo 
de seu pai ao longo de sua vida pública e, por isso, 
faz-se merecedor do reconhecimento não somente dos 
seus colegas aqui do Senado, mas da opinião públi-
ca de Minas e do País. Neste momento em que V. Exª 
discursa nesta Casa para anunciar que se afasta da 
presidência do PSDB com o objetivo de facilitar a apu-
ração de todos os fatos, dá mais uma demonstração de 

sua honestidade, da forma ilibada como V. Exª pratica 
a política em seu Estado e no País. Portanto, receba, 
com o meu abraço, mais uma vez, a renovação da 
minha confiança e os cumprimentos pela atitude que 
tomou, que atesta a sua conduta correta, sua honra 
sem jaça e, portanto, merecedora do reconhecimento 
de todo o País. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Marco Maciel, V. Exª sabe muito bem que sua 
palavra para mim é uma palavra de grande importância. 
V. Exª é um homem experiente, foi Vice-Presidente da 
República, um Vice-Presidente leal. Quero agradecer 
as palavras que V. Exª me traz e a lembrança de meu 
pai, que é, como eu disse antes, o que me orienta na 
vida pública aqui no Senado.

Ouço a Senadora Lúcia Vânia e, em seguida, o 
Senador Tourinho.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Edu-
ardo Azeredo, tenho procurado manter nas minhas 
falas aqui o equilíbrio, a sensatez, mas confesso a V. 
Exª que hoje, ao ouvir um membro da Oposição dizer 
aqui que V. Exª estaria entre todos, fiquei indignada, 
porque V. Exª é o melhor de todos nós. Isso é motivo 
de muita tristeza para nós neste dia. Eu, que sempre 
entendi que tínhamos de paralisar um pouco essas 
CPIs e voltar à vida normal do Congresso Nacional, 
hoje pensei seriamente que não vale a pena. E che-
go a essa conclusão quando vejo, aqui nesta Casa, 
uma pessoa do gabarito de V. Exª ser utilizada como 
cortina de fumaça para esconder crimes que a popu-
lação brasileira toda espera ver solucionados, crimes 
que estão a olhos vistos e que, no entanto, não têm 
resposta. Quero dizer a V. Exª que respeito a sua po-
sição de se afastar do Partido, embora não concorde 
com ela. Acredito que V. Exª teria de ficar até o último 
dia sim, porque este País precisa de homens de bem, 
este País precisa de pessoas que possam dar mos-
tras de sensibilidade e de competência como V. Exª 
tem dado aqui nesta Casa. Sempre tenho respeitado 
muito o nosso Líder, mas às vezes acho que o Sena-
dor Arthur Virgílio exagera um pouquinho nas críticas. 
Hoje, porém, achei que ele foi suave demais, e achei 
mesmo, Senador Azeredo, que não deveríamos, a 
partir de hoje, votar nada mais nesta Casa. Esses di-
rigentes públicos, que vieram trazendo a esperança, 
dizendo que a esperança venceria o medo, não me-
recem o nosso respeito; nós todos aqui não sabemos 
aonde eles vão levar este País. Num dia como hoje, 
quando deveríamos votar uma medida provisória da 
mais alta importância para este País, não existe clima 
nesta Casa para colaborar com nada que diga respei-
to a este Governo. Deixo aqui as minhas palavras de 
solidariedade e o meu respeito a V. Exª, que tem sido 
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um grande parceiro na Comissão de Assuntos Sociais 
– enquanto outros preferem as comissões que dão 
mais ibope, V. Exª está ao nosso lado defendendo o 
deficiente, a criança, o adolescente; V. Exª empres-
ta o seu prestígio e a sua personalidade aos nossos 
trabalhos. Portanto, a minha indignação hoje é muito 
grande. Fujo agora do estilo que tenho mantido nesta 
Casa para dizer ao meu Líder que ele tem razão, que 
ele não exagera não, quem exagera são aqueles que 
não têm nos respeitado aqui. Muito obrigada.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nadora Lúcia Vânia, ao agradecer as suas palavras, 
peço desculpas por não atendê-la quando me disse: 
fique até o fim, fique até o dia 18 de novembro.

Estou rejeitando, como V. Exª disse logo no iní-
cio do seu discurso, essa malévola investida. É uma 
histeria informativa em que não se consultam as fon-
tes corretas, em que, às vezes, se soltam as notícias 
sem ouvir as fontes corretas, sem averiguar as fontes 
ou ouvindo fontes que são de pessoas processadas, 
pessoas que, sabe-se claramente, não merecem um 
mínimo de respeito.

Prefiro que o meu Partido não sofra mais por 
minha causa.

Concedo o aparte ao Senador Rodolpho Touri-
nho.

O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senador 
Eduardo Azeredo, quero hipotecar a minha solidarie-
dade. V. Exª sabe que não é apenas por amizade, pelo 
companheirismo e por tantas coisas que temos feito 
juntos aqui, que o faço. Não é por isso, mas porque 
V. Exª é reconhecidamente um homem sério, um ho-
mem de bem. Por essa razão é que, neste momento, 
trago esta solidariedade, o abraço e a certeza de que 
isso passará muito rapidamente por V. Exª. Saiba que 
aprecio muito a sua reação neste momento. Penso 
que essa é a forma correta de fazer, esse é o caminho 
certo. Parabéns.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Rodolpho Tourinho, muito obrigado pelas suas 
palavras de amigo, de colega aqui do Senado. Esteja 
certo também que estaremos juntos em novas lutas.

Tem razão a Senadora Lúcia Vânia. Há momen-
tos em que a política desanima, mas temos que bus-
car...

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Senador, V. 
Exª me concede um aparte?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador José Sarney, com muita honra, ouço V. Exª.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Perdoe-me 
interromper o final do seu discurso. Quero apenas dei-
xar registrado nos Anais aquilo que V. Exª tem ouvi-
do sempre, que é a minha solidariedade. Reconheço 

que V. Exª é um homem sério, correto e que, portanto, 
merece a solidariedade de todos nós. Sabe V. Exª a 
amizade que me ligava ao seu pai e a admiração que 
sempre tive pela sua carreira pública.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Senador José Sarney, muito obrigado pelas palavras 
de V. Exª.

Reitero, mais uma vez, o que eu disse aqui: quan-
to à campanha de 1998, quando era Governador de 
Estado e disputava a reeleição, naquela época, não 
tive conhecimento das irregularidades eleitorais que 
são agora levantadas.

Fico muito feliz em ouvir a palavra de V. Exª de 
apoio ao meu posicionamento aqui hoje.

Ouço o aparte do Senador César Borges, ex-Go-
vernador da Bahia, que foi nosso colega também.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Prezado Se-
nador Eduardo Azeredo, associo-me a tantos que já 
se pronunciaram nesta noite numa palavra de total 
confiança nas suas atitudes, construídas ao longo de 
sua vida e que lhe credenciam hoje a vir a esta tribuna 
e tomar a posição que achar mais conveniente. V. Exª 
tem credencial para ser presidente de qualquer parti-
do e é uma honra para qualquer partido tê-lo em sua 
legenda. Sua trajetória dá essa confiança. V. Exª tenha 
a certeza de que esta Casa, pelos pronunciamentos já 
feitos, renova essa confiança. Espero que V. Exª con-
tinue equilibrado, sensato, sempre cordato, mas que 
sabe reagir no momento certo. V. Exª disse hoje que 
não quer que confundam sua maneira educada com 
qualquer atitude de passividade. V. Exª sabe reagir à 
altura e com dignidade. Mas veja como são malévolos. 
Tentam levá-lo a confundir as posições. V. Exª exerce 
uma oposição responsável e sempre pronta a colaborar. 
Tentam lhe levar uma acusação como essa, tentando 
confundir a opinião pública. Nada mais é do que isso. 
Trata-se de uma atitude diversionista daquele que está 
no banco dos réus tentando levar outros. No entanto, 
há discernimento da população, principalmente no 
seu Estado. As pessoas que o conhecem e o amam 
têm, por diversas vezes, reiterado a confiança em V. 
Exª. Podem dar-lhe essa tranqüilidade. Portanto, quero 
associar-me a eles e dizer que estaremos aqui como 
parceiros, lado a lado, para fazer uma oposição respon-
sável, fiscalizadora, mas sabendo reagir no momento 
certo. Parabenizo-o. Saiba que estaremos ao seu lado 
sempre que V. Exª necessitar de nossa presença, de 
nosso apoio. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado, Senador César Borges. V. Exª, como 
eu, fomos Governadores durante um período. Portan-
to, sabe bem a dificuldade que é governar Estados 
grandes como a Bahia e Minas Gerais, que possui 853 
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Municípios. Fazer uma campanha em Minas Gerais é, 
realmente, uma tarefa hercúlea. Daí a dificuldade adi-
cional que se tem em uma campanha.

Ouvirei, agora, meus companheiros de Partido. 
Ouvirei, em primeiro lugar, o Senador Teotonio Vilela 
Filho, nosso ex-Presidente. Depois, ouvirei os Sena-
dores Leonel Pavan e João Batista Motta. 

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Também 
estou inscrito, Senador Eduardo Azeredo.

O Sr. Teotonio Vilela Filho (PSDB – AL) – Se-
nador Eduardo Azeredo, caríssimo amigo e colega, 
a Senadora Lúcia Vânia está coberta de razão. São 
22h22 do último dia regimental para votarmos uma 
medida provisória da maior importância como a MP 
nº 255 que, acredito, iria resgatar erros cometidos por 
este Governo no passado, com a sua incompetência 
e a sua inapetência para tocar essas questões im-
portantes aqui no Senado Federal e na Câmara dos 
Deputados. Veja como este Governo é despreparado, 
inapetente, incompetente e inepto, porque, ao invés de 
estar aqui movimentando o Congresso Nacional para 
votar as questões em favor do Brasil, vai justamente 
criar injúrias e infâmias contra o Senador Eduardo 
Azeredo, fato que não pode acontecer sem que este 
Senado Federal ocupe o tempo para fazer justiça a V. 
Exª. E é isso o que o Senado Federal fez hoje. O velho 
Teotonio Vilela dizia que se os amigos não mandarem 
flores, os inimigos é que não vão mandar nunca. V. 
Exª, Senador Eduardo Azeredo, nesta noite de hoje, 
recebeu flores dos aliados e dos adversários também. 
Flores de amizade, de solidariedade, até flores de re-
morso vimos hoje aqui serem enviadas a V. Exª, mas, 
sobretudo, flores de justiça, justiça a um homem de 
vida limpa, de vida digna, uma vida tão limpa como 
uma toalha que se forra numa mesa, numa tarde de 
domingo. V. Exª honra e orgulha os seus companheiros, 
Senador Eduardo Azeredo. Tenho muito orgulho de ser 
seu colega, seu amigo, seu correligionário. Aos quatro 
anos de idade, meu pai elegeu-se Deputado Estadual 
e, a partir daí, passei a conviver com políticos. Hoje 
tenho 54 anos. Conheci milhares de políticos. Mas V. 
Exª é um dos políticos mais sérios, mais dignos, mais 
honrados com quem já tive a satisfação e a alegria de 
conviver na vida. Meu forte abraço de solidariedade. 
Era o que eu tinha a dizer.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Obrigado, Senador Teotonio Vilela Filho. Estaremos 
juntos, agora, na galeria de ex-Presidentes do PSDB. 
Estarei muito honrado ao seu lado.

Ouço o Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 

Eduardo Azeredo, uma das coisas que marca a minha 
passagem na vida pública é justamente o respeito de 

conviver com pessoas que nos servem de exemplo 
e, aqui no Senado, V. Exª serve como exemplo para 
todos. Claro que temos inúmeras outras pessoas tam-
bém éticas e honradas, porém tenho dito em todos os 
lugares que vou e quando sou questionado por adver-
sários, amigos e pela imprensa, que V. Exª é um dos 
maiores exemplos para um homem que quer seguir a 
vida pública. Convivi com V. Exª em uma viagem, e as 
nossas conversas sempre envolviam a família. V. Exª 
sempre falava com emoção da Heloísa, sua esposa; 
do Renato, seu filho; dos seus familiares, dos seus 
amigos, da sua historia, e dizia que, se existem coisas 
que marcam, são justamente a sinceridade e o respeito. 
Dizia para mim; não dizia para seus eleitores, para o 
público, dizia para mim pessoalmente. Quando cheguei 
em casa, repeti algumas de suas palavras para meus 
filhos e para minha esposa. Por inúmeras vezes, aqui 
nos referíamos aos projetos do Governo e sobre al-
guns pronunciamentos que deveriam ser feitos. V. Exª 
nunca usou a palavra com revanchismo e sempre nos 
disse que não podíamos fazer o que os outros faziam 
no passado e que condenávamos. Recentemente, ain-
da neste ano, foi votada aqui uma MP, não me recordo 
qual, para que o Presidente Lula venha a esta Casa e 
traga a mensagem do Orçamento, no início da Legis-
latura. E surgiu uma discussão sobre se os líderes po-
deriam falar durante o pronunciamento do Presidente. 
V. Exª votou contra e eu o acompanhei, porque V. Exª 
disse que a presença do Presidente nesta Casa deve-
ria ser de magnitude e de respeito e que não devería-
mos questioná-la. Isso mostra que V. Exª é ético, não 
faz política com o fígado, não faz política com rancor, 
não faz oposição por oposição, não aposta no “quanto 
pior, melhor”. V. Exª torce pelo Brasil e me disse que 
torcia muito para que o Governo não estivesse envol-
vido nesses escândalos, para que o País não pagasse 
um preço muito caro lá na frente. Infelizmente, querido 
amigo, Senador Eduardo Azeredo, todos esses conse-
lhos que V. Exª nos deu, toda essa aproximação que 
fez para que alguns projetos do Governo realmente 
fossem aprovados, não tiveram repercussão e hoje es-
sas pessoas o atacam, tentam atirar apenas com uma 
bala, uma bala pifada, falha, o gatilho não funciona. 
Tudo o que têm de acusação contra o Governo tentam 
apostar em apenas um tiro. E hoje V. Exª viu e sentiu 
quantos e quantos Senadores ainda há aqui para lhe 
prestar solidariedade, para dizer que confiam no seu 
passado e orgulham-se do seu presente. Com certeza, 
todos nós ainda vamos ouvir falar muito de Eduardo 
Azeredo, para o bem do nosso País. Como Presidente 
do nosso Partido, V. Exª foi um homem transparente, 
ético e um grande líder. E hoje deixa a Presidência do 
PSDB pela sua vontade, não por nossa vontade, não 
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pela vontade dos militantes do Partido. Fui entrevista-
do hoje e me perguntam o que eu achava da atitude 
de V. Exª. Eu disse: “Respeito a posição do Senador 
Eduardo e acho que faria a mesma coisa”. Tenho cer-
teza, como falou aqui a nossa querida Senadora Lúcia 
Vânia, de que V. Exª está renunciando à Presidência 
para que José Serra retorne e possa passar a faixa, 
a Presidência para o nosso outro grande Líder, Tasso 
Jereissati, no dia 18 de novembro, numa demonstra-
ção de que o Partido está unido e de que queremos o 
melhor para esta Casa, para o Congresso, mas, muito 
mais, queremos o melhor para a Nação. Parabéns pelo 
desempenho de V. Exª e pode contar conosco, porque 
o povo confia em V. Exª!

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado, Senador Leonel Pavan, pelas suas 
palavras. V. Exª é, na verdade, um amigo que ganhei 
neste Senado. Os meus filhos não queriam que eu 
saísse, mas que ficasse até o dia 18, mas achei que 
me antecipar um pouco para proteger o meu Partido 
é o que eu deveria fazer. 

Ouço o aparte do Senador João Batista Motta.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Senador 

Eduardo Azeredo, lamento, profundamente, pelo sofri-
mento que V. Exª está passando, vítima dos incompe-
tentes; vítima daqueles que estão destruindo o nosso 
País. Senador Eduardo Azeredo, esse vendaval, esse 
furacão já passou pela Prefeitura do Ceará, já passou 
pelo Governo do meu Estado, já passou pela Prefeitura 
de São Paulo e está passando na Presidência da Re-
pública. Mas, graças a Deus, podemos contar os dias 
para esse pesadelo acabar. Essa é a primeira coisa 
que eu queria dizer a V. Exª. A segunda, é confortá-lo 
dizendo que este País o conhece e respeita. Este País 
sabe que, quando prefeito de Belo Horizonte, V. Exª foi 
o orgulho do Município. Este País sabe que, quando V. 
Exª foi governador de Minas Gerais, foi também orgulho 
do seu Estado. E nós somos testemunhas de que V. 
Exª também é o orgulho desta Casa. Meus parabéns! 
Levante a cabeça! Isso passou. Isso não vai atingir, 
em nada, a sua moral e a sua honra. Meus Parabéns, 
meu Presidente!

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado, Senador João Batista Motta, vizinho 
do Espírito Santo.

Senador Ney Suassuna, com muita honra ouço 
V. Exª.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador 
Eduardo Azeredo, V. Exª sabe de longa data qual é a 
minha opinião a respeito de todo esse imbróglio. Eu já 
tive oportunidade de conversar com V. Exª e dizer que 
não devia estar-se levando adiante nada disso. E já 
disse a V. Exª várias vezes que eu me constranjo com 

esse assunto e que o meu voto pessoal será sempre 
a favor de V. Exª. Esse assunto não deveria ter sido 
puxado à baila porque não tem fundamento. Lamento 
muito tudo isso que V. Exª passou e está passando. 
Tenho certeza de que isso é como as ondas do mar, 
que passam e volta a calmaria. As coisas vão e vêm. 
Infelizmente, estamos vivendo dias difíceis, e V. Exª 
é uma das pessoas atingidas. Mas conte com o meu 
apoio pessoal. Tenho certeza de que, se o assunto for 
discutido na minha Bancada, V. Exª terá a simpatia de 
todos, como tem da minha pessoa. Meus parabéns pela 
atitude que V. Exª espelhou desde o primeiro momento. 
Lamento muito por tudo que está acontecendo!

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Obrigado, Senador Ney Suassuna. Estarei sempre 
pronto para responder a qualquer questionamento que 
venha, pois é uma obrigação minha. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Exª pela tolerân-
cia com o tempo, pois me estendi em demasia, mas 
quero ainda dizer que, para essa luta que interessa a 
toda a sociedade brasileira, continuarei firme na trin-
cheira deste Senado e do meu Partido, que ajudei a 
fundar em 1988.

Devo ainda registrar aqui os meus agradecimen-
tos ao Senador Tião Viana, que, publicamente, mesmo 
sendo de um Partido adversário, o PT, defendeu-me 
neste último fim de semana. Agradeço ao Senador 
Paulo Paim, que sempre esteve pronto dizendo-me 
do seu apoio, da sua solidariedade. Agradeço a todos 
os Senadores.

Agradeço, nesse período em que dirigi o PSDB, 
a todos que me ajudaram a dirigir o Partido: aos go-
vernadores do meu Partido, aos Prefeitos, aos Depu-
tados Federais, na pessoa do Líder Alberto Goldman. 
Agradeço aos Senadores do PSDB, na pessoa do 
Senador Arthur Virgílio, mais uma vez. Agradeço ao 
Governador do meu Estado, Aécio Neves, que nunca 
me faltou com a sua solidariedade, com o seu apoio. 
Ainda hoje, quando lhe telefonei comunicando a minha 
decisão, S. Exª me disse que eu deveria tomar a deci-
são que quisesse, pois essa seria também a posição 
de S. Exª. Disse que, se eu quisesse continuar, teria 
o apoio de S. Exª. Assim também fizeram o Prefeito 
José Serra e o Governador Geraldo Alckmin, a quem 
também tomei a iniciativa de comunicar a decisão que 
estava tomando.

Assim, deixo aqui registrado o meu agradecimento 
a todos os Governadores do meu Partido, a todos os 
membros do PSDB. Foi, para mim, uma honra muito 
grande dirigir este Partido que eu ajudei a fundar, ainda 
que tenha sido de fevereiro até agora apenas.

Antes de concluir, ouço, com muita honra, os Se-
nadores Luiz Otávio e Aloizio Mercadante.
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O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Senador Eduar-
do Azeredo, V. Exª conte com o nosso apoio e não ape-
nas com a nossa solidariedade. O PMDB é um Partido 
da Base do Governo, mas que tem a sua capilaridade 
pelo Brasil inteiro e demonstra, neste momento, soli-
dariedade a V. Exª, pelo conhecimento da causa que 
V. Exª abraçou ao presidir o PSDB Nacional, do seu 
discernimento, da sua competência e da sua capaci-
dade de articulação e de relacionamento com todos 
os Partidos nesta Casa. V. Exª deu uma demonstração 
clara, a todos nós, do modo cavalheiro, do modo ami-
go de conviver com todos os Partidos, no nosso dia-
a-dia, principalmente quando há discussão, polêmica 
e partidarização das discussões, trazidas não apenas 
dos Estados, mas da própria questão político-eleitoral 
em que nos encontramos permanentemente, seja nas 
eleições municipais, nas eleições estaduais e, no pró-
ximo ano, nas eleições federais, quando, com certeza, 
teremos momentos de embates. E esse embate sempre 
foi de alto nível por parte de V. Exª. V. Exª é capaz de 
ser cavalheiro, um homem elegante, educado e com-
panheiro leal. Portanto, registro a nossa solidariedade 
a V. Exª, em meu nome, em nome do meu Partido, o 
PMDB, não apenas em nome da liderança, como fez 
o Senador Ney Suassuna, como do Partido em nível 
nacional, inclusive do Presidente do Partido, Deputado 
Michel Temer e do Senador Renan Calheiros, que pre-
side esta Casa e o Congresso Nacional.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Mui-
to obrigado, Senador Luiz Otávio, pelas suas palavras, 
que vêm lá do Pará e que trazem realmente o tamanho 
do seu Partido, o PMDB, que foi o meu Partido no iní-
cio, antes da fundação do PSDB.

Ouço, com muita honra, o Senador Aloizio Mer-
cadante.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Eduardo Azeredo, dediquei 25 anos da minha 
vida ao Partido dos Trabalhadores e lutei muito para 
que o Presidente Lula vencesse as eleições presiden-
ciais. Tenho orgulho da trajetória da minha vida, acre-
dito nesse projeto, não compartilho com as críticas 
e com a forma com que tem sido tratada parte das 
nossas diferenças, inclusive hoje nesta sessão e nes-
te plenário, mas sou um homem de convicções e não 
poderia deixar de manifestar-me nesta oportunidade. 
O PSDB é um Partido que tem um projeto diferente de 
País. Nós temos, sim, algumas coisas parecidas, mas 
muitas diferenças e divergências políticas. E é bom 
para a democracia que haja o pluralismo, o pêndulo 
da história, a alternância no poder, que haja Partidos 
que tenham projetos, que tenham idéias diferentes, 
que possam disputar politicamente. V. Exª tem, como 
não poderia deixar de ser, um estilo mineiro de tole-

rância, de diálogo, de espírito público, e eu não pode-
ria deixar de me manifestar, porque, ao longo desses 
dois anos e dez meses de convivência, em momentos 
muito importantes desta Casa, vi V. Exª assumir uma 
posição clara de defesa do interesse público, votando 
conforme o interesse público – muitas vezes, inclusive, 
dialogando, debatendo ou divergindo de companhei-
ros de Bancada pelo interesse público. E, portanto, 
neste momento difícil, eu acho que V. Exª tem que ter 
a convicção do respeito que esta Casa lhe devota. É 
um processo que estamos vivendo no País, em que 
todos os fatos têm de ser esclarecidos, ninguém pode 
ser perseguido ou poupado. Mas V. Exª tem o respei-
to desta Casa, exatamente por essa atitude serena, 
equilibrada, de diálogo, de tolerância. E só fez bem, 
eu diria, à imagem do seu Partido uma Presidência 
com esse perfil. Espero que V. Exª supere essas difi-
culdades e continue contribuindo para o País e para o 
Estado de Minas Gerais, ao qual sempre se dedicou, 
com o mesmo empenho e com o mesmo estilo – diá-
logo, tolerância, convivência respeitosa –, que, a meu 
ver, é fundamental para a democracia, especialmen-
te no momento que estamos atravessando. E eu não 
poderia deixar de dizer isso, pois, apesar das nossas 
diferenças e da disputa partidária, faço questão de 
manifestar aquilo que eu sempre sinto e penso. E sou 
um testemunho da convivência com V. Exª.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Aloizio Mercadante, agradeço as palavras que V. 
Exª traz aqui, como Líder do Governo. Ela é importante, 
porque V. Exª é testemunha da atitude que tenho tido 
aqui. Se eu hoje tive de elevar o tom das minhas críti-
cas, é porque realmente tenho sido muito injustiçado. 
Não por V. Exª, mas por alguns colegas do seu Partido 
neste processo em que me colocam como se eu fos-
se o demônio – eu diria, até, nessa questão eleitoral. 
Agradeço-lhe muito a palavra de V. Exª, que se reveste 
de mais importância por vir num momento em que es-
tou me despedindo da direção do meu Partido. É um 
momento difícil. Poucos dirigiram um Partido em uma 
época tão difícil como esta em que o presidi, com essa 
crise interminável que o Brasil vive, especialmente a 
partir do último mês de junho.

Agradeço-lhe muito a sua palavra, Senador Mer-
cadante.

Ouço a Senadora Ana Júlia Carepa.
A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Mui-

to obrigada, Senador Eduardo Azeredo. Não vou falar 
diferentemente de vários Senadores aqui, talvez de 
alguns. V. Exª sabe do apreço e do respeito que tenho 
por V. Exª. Convivemos inclusive numa Subcomissão 
que discute projeto importantíssimo, principalmente 
para os nossos Estados, mas importante para o Bra-

    137ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     137ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     123ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36215 

sil – os royalties dos minérios. Ele trata não apenas 
das alíquotas desses royalties, mas da forma de dis-
tribuição, da forma de controle social, porque, afinal 
de contas, esses minérios, tão abundantes em nossas 
terras, são riquezas naturais não-renováveis. Sou tes-
temunha da sua postura correta e favorável ao Brasil. 
V. Exª também me viu subir à tribuna para fazer críticas 
e exigir apurações, como continuo exigindo, em rela-
ção a erros cometidos inclusive por companheiros e 
ex-companheiros meus. Tenho agido dessa forma em 
relação a todos. Mas, em relação a V. Exª, eu fiz res-
salvas, e V. Exª é testemunha disso.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sou 
testemunha, sim.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Se-
nador Eduardo Azeredo, eu sei o que é sofrer perse-
guição; eu sei o que é sofrer injustiças; eu sei o que é 
perseguição política. Afinal, creio que todos nós sabe-
mos o que é isso, porque, como políticos, quase todos 
aqui já sofreram, em algum momento da sua vida, per-
seguições e acusações políticas, muitas delas abso-
lutamente injustas. Acredito que todos são inocentes 
até prova em contrário. Com respeito pela sua história, 
quero-me solidarizar com V. Exª, como tenho feito com 
todos aqueles que são acusados também de forma 
absolutamente injusta e equivocada. Eu não poderia 
deixar de fazer este registro, pela sua postura sempre 
favorável aos interesses do povo brasileiro.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Muito obrigado, Senadora Ana Júlia. Pode continuar 
confiando em mim. V. Exª não se arrependerá, porque 
o meu compromisso é com a ética, a verdade e a de-
fesa do interesse público.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Concede-
me um aparte, Senador?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Presidente Renan, peço licença para ouvir, ainda, os 
Senadores Mão Santa e Magno Malta.

Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Eduar-

do Azeredo, neste instante de tormenta e injustiça que 
sofre, eu queria apenas recordar bons instantes que o 
País teve. Aqui está presente o Senador Tasso Jereis-
sati. Fomos Governadores na mesma época e fizemos, 
no palácio do Estado de V. Exª, a primeira reunião que 
tratou de reforma administrativa, responsabilidade fis-
cal e de todo o moderno modelo administrativo hoje 
existente no País. No segundo mandato, tivemos uma 
grande decepção, pois Mário Covas, o melhor de todos 
nós, foi para o céu. Sou do PMDB e notava que ele 
tinha uma estima toda especial por V. Exª e por Tasso 
Jereissati. Tasso Jereissati, dou este testemunho, era o 
sonho, o escolhido de Mário Covas. Deus escreve certo 

por linhas tortas. Hoje, cheguei cedo e estava sendo 
realizada uma sessão em homenagem ao Papa João 
Paulo II. Estava aqui toda a Igreja Católica e presidia 
a sessão o Senador Marco Maciel. Eu meditava que, 
em dezembro de 1995, V. Exª e eu fomos convidados 
para sermos abençoados. Minas tem muitos símbolos, 
mas, naquela oportunidade, V. Exª e sua esposa, dona 
Heloísa, simbolizaram a verdadeira família da pureza 
cristã do Brasil. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª me lembrou de 
Mário Covas e quero falar de uma passagem que mostra 
bem o que devemos esperar de um homem público.

Estávamos numa disputa por indústrias novas, de-
pois do sucesso do real, e por investimentos no Brasil. 
Já estava praticamente definido que a Mercedes-Benz 
seria instalada em Juiz de Fora, no meu Estado. O en-
tão Secretário de Indústria e Comércio de São Paulo, 
Emerson Kapaz, entrou no processo, pretendendo do-
brar os incentivos para levar a Mercedes-Benz para São 
Paulo. Liguei para Covas e disse-lhe: “Olha, sei que é 
difícil para você abrir mão de uma disputa como essa, 
mas é importante para São Paulo que outros Estados 
se desenvolvam.”. Ele me respondeu, com aquela voz 
grossa: “É uma coisa difícil o que você está-me pe-
dindo. Dou-lhe uma resposta amanhã.”. E me ligou no 
dia seguinte, dizendo: “Pode estar certo, eu não vou 
mais competir. Eu vou preferir que você tenha no seu 
Estado uma nova indústria automobilística que possa 
ajudar no desenvolvimento de todo o Brasil.”

É disso que precisamos, de homens públicos que 
entendam o Brasil todo, Senador Mão Santa, e Mário 
Covas sabia muito bem disso.

Muito obrigado por suas palavras.
Ouço o Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Senador 

Eduardo Azeredo, eu não me poderia furtar de ser so-
lidário a V. Exª e, de igual modo, à sua família, esposa 
e filhos, que sei lhe assistem neste momento. Quando 
estamos no meio de uma tempestade, sofre muito mais 
a nossa família, por isso quero dizer à sua esposa, 
aos seus filhos e a V. Exª que Deus está no controle 
de todas as coisas. Eu conhecia V. Exª de ouvir falar, 
até que um amigo em comum, o Ministro Walfrido dos 
Mares Guia, com quem tive o privilégio de ser Depu-
tado Federal, um homem educado, de bem, com quem 
eu mantinha conversas, falou-me de algumas coisas 
do seu Governo e da sua pessoa. Em seguida, outro 
amigo em comum, o cantor Zezé di Camargo, falou-me 
com muito carinho de V. Exª e da sua família. Senador 
Eduardo Azeredo, em nome do povo do Espírito Santo, 
sou-lhe muito grato pela maneira respeitosa como tratou 
o nosso Estado enquanto foi Governador. Alguns Go-
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vernadores de Minas Gerais, inclusive o que sucedeu 
V. Exª, odeiam o incentivo que o Espírito Santo recebe 
devido ao seu complexo portuário, o Fundap. Houve 
um momento em que qualquer mercadoria vinda pelos 
portos do Espírito Santo, com incentivo do Fundap, não 
podia passar pelas barreiras de Minas Gerais, mas V. 
Exª, no exercício do seu Governo, respeitou os capixa-
bas. Aliás, as nossas são as praias dos mineiros. Sob 
o ponto de vista da relação comercial, V. Exª sempre 
teve respeito pelo nosso povo, pelo nosso Estado e pelo 
seu complexo portuário. V. Exª não tem bola de cristal, 
assim como nenhum de nós, e não poderia adivinhar 
que Marcos Valério, que naqueles dias era dono de 
uma grande empresa e uma pessoa com bons rela-
cionamentos, viria a se envolver num imbróglio como 
esse anos depois. Às vezes, temos relacionamentos 
com pessoas que, depois, vemos com dificuldade na 
vida e nem por isso V. Exª pode ser alvo de maus olha-
res, de palavras mal faladas e daqueles que tentam 
atingir a sua honra, o bem mais precioso que um ho-
mem pode ter. Neste momento de disputa, é como se 
V. Exª fosse pego em um abraço de afogado: “Eu me 
afogo mas eu te levo!”. É bonita a sua resistência ao 
dizer: “Não me vou afogar, porque eu não tenho razão 
para isso. Não existe razão para isso.”. Nenhum de 
nós está defendendo que alguma denúncia não deva 
ser investigada, mas tentar criminalizar a sua eleição 
porque Marcos Valério se envolveu num imbróglio, 
anos depois, é pedir demais, é tentar cansar a beleza 
ou até achar que somos ignorantes. Por isso, receba 
o meu afeto e a minha congratulação. Em momentos 
como esse, não sabemos o que falar, porque por mais 
que tentemos medir o sofrimento das pessoas, nunca 
chegamos ao ideal, sempre ele é muito maior do que 
imaginamos, e, como eu disse, os filhos e a família são 
os mais atingidos. Dói muito mais na sua alma do que 
na nossa, porque eles nos conhecem. Sua família o 
conhece, sabe o homem que é e lê as injustiças que 
são publicadas. Isso deve doer muito na sua alma e 
no seu coração, por isso digo-lhes que o nosso con-
forto e consolo estão em Deus e não devemos perder 
a perspectiva de que Ele está no controle de todas as 
coisas. Para aqueles que tentam atingi-lo, a Bíblia diz 
que não devemos construir fardos que não tenhamos 
condições de carregar. E muito mais: “Com a medida 
com que medirdes, vos medirão a vós.”. V. Exª tem na 
sua história e na sua trajetória o seu verdadeiro con-
forto. Busque o consolo que nenhum de nós pode-lhe 
dar, que é aquele advindo de Deus. A Bíblia diz que 
“o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria 
vem logo ao amanhecer”.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Mui-
to obrigado, Senador Magno Malta. V. Exª traz palavras 

realmente muito corretas e uma meditação importan-
te na análise da situação. V. Exª lembra de um grande 
amigo, Walfrido dos Mares Guia, atualmente Ministro, 
e também de Zezé di Camargo, um outro amigo que 
conquistei na minha vida e que me alegra sempre.

O Sr. João Ribeiro (Bloco/PL – TO) – Senador 
Eduardo Azeredo, V. Exª me concede um aparte?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador João Ribeiro, concedo a palavra a V. Exª.

O Sr. João Ribeiro (Bloco/PL – TO) – Senador 
Eduardo Azeredo, pedi-lhe este aparte para cumpri-
mentá-lo, pois tenho presenciado a atuação de V. Exª 
nesta Casa. É justa a manifestação desta Casa para 
com V. Exª, que é um homem público sério e respeita-
do. Como um homem do Tocantins, não poderia deixar 
de cumprimentar V. Exª, de prestar-lhe minha solida-
riedade e de torcer para que não haja nada contra V. 
Exª – e, pelo que percebemos, não há. Senador, sou 
daqueles que pensam que tudo deve ser apurado com 
muito cuidado, porque acusação sem prova, acusação 
leviana é o pior que existe na política. Meus cumpri-
mentos a V. Exª. Esta Casa realmente presta solidarie-
dade a um homem público respeitado, ao Presidente 
Nacional do PSDB, Partido que milita muito forte em 
meu Estado. V. Exª visitou o Tocantins recentemente, 
e, embora pertençamos a Partidos diferentes, estive-
mos conversando. A voz do Tocantins aqui está para 
cumprimentar V. Exª. Já que os Senadores Eduardo 
Siqueira Campos e Leomar Quintanilha não estão pre-
sentes, não poderia ficar V. Exª sem a solidariedade 
dos representantes do Tocantins nesta Casa. Muito 
obrigado pelo aparte.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Mui-
to obrigado, Senador João Ribeiro. Agradeço também 
o Senador Eduardo Siqueira Campos.

Senador Arthur Virgílio, meu Líder, agradeço 
muito o apoio de V. Exª nesse período em que presidi 
o Partido. 

Senador Tasso Jereissati, V. Exª será um gran-
de Presidente para o Partido, não tenho dúvida. V. Exª 
comandou o PSDB em 1994 e, agora, o comandará 
novamente.

Agradeço, mais uma vez, o apoio de todos os tu-
canos e o respeito de todos aqueles não-tucanos que 
aqui hoje se manifestaram.

Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, agra-
deço pela tolerância de V. Exª. Excedi o meu tempo, 
mas era importante que, hoje, eu trouxesse esta pala-
vra, esta explicação ao Senado e ao Brasil. Deixo aqui 
minha palavra final, como Presidente do meu Partido, 
o PSDB, de muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Aze-
redo, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa 
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a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Amir Lando.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Aze-
redo, o Sr. Amir Lando, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Azeredo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio. 
Em seguida, a concederei, pela ordem, à Senadora 
Heloísa Helena.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr. 
Presidente, declino da palavra.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome da Bancada dos Senadores do PSDB e em 
nome do Partido da Social Democracia Brasileira de-
sejo agradecer a V. Exª pela oportunidade efetivamente 
democrática que foi concedida ao Senador Eduardo 
Azeredo para que se manifestasse.

Quero registrar que foram 29 apartes, todos de 
solidariedade ao Senador Eduardo Azeredo, entre eles 
o do Líder do Governo, Senador Aloizio Mercadante; 
o do Líder do PFL, Senador José Agripino; o do futuro 
Presidente do PSDB, Senador Tasso Jereissati, enfim, 
Senadores de todos os matizes ideológicos, de todas 
as cores; o Líder do PMDB, Senador Ney Suassuna, 
para falar daqueles que representam institucionalmen-
te suas Bancadas. Na verdade, agradeço a todos pelo 
reconhecimento que fizeram da lisura com que se porta 
na vida pública o Senador Eduardo Azeredo. 

Portanto, imagino que esta noite, Senador Edu-
ardo Azeredo, foi uma consagração para V. Exª, foi um 
prêmio, um reconhecimento a toda sua família, a toda 
dignidade do meu inesquecível amigo, Renato Azere-
do. Foi, na verdade, a demonstração do apreço e da 
confiança que a Casa tem em V. Exª. 

Sr. Presidente, hoje é um dia que, a meu ver, 
marca o começo de uma era nova. Nada de cortina de 
fumaça, porque não tem nenhuma mácula que possa 
macular a honra de pessoas honradas – fiz a tautolo-
gia, a repetição, a propósito.

O Senador Eduardo Azeredo está pronto para 
exercer, na integridade, na inteireza, o seu mandato, 
com apoio dos seus companheiros, contando com 
o agradecimento daqueles que, como eu, tiveram a 
honra de ser presidido por S. Exª, e contando com o 
respeito de aliados e de adversários, com o respeito, 
claramente, do Senado Federal como um todo.

Mais uma vez, obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.

Parabéns ao Senador Eduardo Azeredo, que 
engrandece a nossa vida pública. Ficou demonstrado, 
hoje, que o Senado da República entende que V. Exª, 
de fato, engrandece a vida pública do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Voltamos ao expediente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

1º Secretário em exercício, Senador Magno Malta.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.194 DE 2005

Requer Voto de Pesar pelo falecimen-
to em Detroit, no Michigam - EUA, de Rosa 
Parks, ícone dos direitos humanos nos Es-
tados Unidos da América.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento, ocorrido ontem, dia 24 de outubro de 2005, 
da costureira negra que, em 1955, recusou-se a dar 
seu lugar num ônibus a um homem branco, num gesto 
que desencadeou naquele País o início da luta pela 
igualdade de direitos.

Requeiro, mais, que este voto seja levado ao 
conhecimento da Embaixada dos Estados Unidos em 
Brasília, e por seu intermédio aos familiares de Rosa 
Parks, e ao Congresso dos Estados Unidos, que a ela 
conferiu, em 1996, a Medalha de Ouro do Congresso, 
considerada a mais alta honraria civil americana.

Justificação

Rosa Parks, uma simples costureira norte-ame-
ricana, era uma mulher corajosa e que soube erguer 
a voz para se negar a dar o seu lugar num ônibus a 
um branco, no dia 1º de dezembro de 1955, na cidade 
de Montgomery, no Alabama. O branco exigia o lugar, 
alegando que ela, por ser negra, não tinha o direito de 
viajar sentada, enquanto ele era obrigado a ficar em pé. 
Por isso, pelo seu gesto que reclamava tão somente a 
dignidade a que fazia jus, apesar da lei em contrário, ela 
foi presa e multada em US$ 14, por desafiar as regras, 
que, no Alabama, exigiam que negros abrissem mão de 
seus lugares no transporte público para pessoas bran-
cas, O gesto de Rosa não foi em vão. Imediatamente, 
houve um boicote de 381 dias, iniciado a partir de uma 
sugestão do pastor Martin Luther King Jr.

É pois merecedora dessa homenagem do Senado 
da República. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, por 
sua luta em favor da igualdade. Rosa, a costureira de 
coragem, foi demitida de seu emprego e teve que se 
mudar, com seu marido, Raymond, para Detroit, onde 
passou a trabalhar como assistente no escritório de 
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um congressista democrata. A desobediência da cos-
tureira motivou o fim da lei sobre segregação racial em 
ônibus, tornado ato ilegal.

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2005. 
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio, autor 
do requerimento.

Tem a palavra V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para en-

caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
1955, nos Estados Unidos, na cidade de Montgomery, no 
Alabama, a cidadã Rosa Parks se recusou a ceder seu 
lugar no ônibus para um homem branco. Àquela altura, 
as leis atrasadas, as antileis do Alabama diziam que 
ela, mulher negra, deveria ceder o lugar a um homem 
branco, apenas por ser branco. Foi um grande gesto. Ela 
acaba de falecer em Detroit. Rosa Parks é exemplo da 
luta de todos os democratas do mundo inteiro por igual-
dade de gênero, por igualdade racial, pelo fim dos ódios 
étnicos, por justiça social, por um mundo que preveja a 
beleza da igualdade de oportunidades, por um mundo 
que preveja o império de leis que sirvam efetivamente 
a tocar a sociedade para frente. Rosa Parks merece 
ser, por todos nós, homenageada, Senadora Patrícia 
Saboya Gomes, e V. Exª eu sei o quanto é sensível a 
essa luta, pela vida que V. Exª descreve em sua traje-
tória brilhante de Parlamentar. 

Rosa Parks merece que o Senado da República 
do Brasil dela se lembre. Todos devem ter se comovido 
com a sua lembrança. Aqui no Brasil, é fundamental que 
saibamos cultuar os verdadeiros valores. Nada mais bo-
nito, nada mais heróico, nada mais corajoso, nada mais 
bravo do que uma mulher negra, em pleno racismo do 
Alabama daquela época, dizer: “Eu não me levanto para o 
senhor apenas porque o senhor é branco, sendo eu uma 
mulher negra. Não me levanto!” Então, Rosa Parks signi-
fica para nós um exemplo de liberdade que se espalha 
para o mundo como o bom vento. O bom vento é assim: 
faz com que as pessoas que morrem fiquem imortais, 
não morram, até porque suas vidas não se destinaram 
a morrer na pequenez dos pequenos gestos, mas a se 
perpetuar na grandeza dos gestos imorredouros. Não 
tem nada mais imorredouro, mais imortal – por isso ela 
é imortal – do que a luta por liberdade.

Portanto, uma enorme saudade de alguém que 
não conheci.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enviei hoje, 

pela manhã, requerimento no mesmo sentido à Mesa, 
de voto de pesar, pedindo o seu encaminhado à Em-
baixada dos Estados Unidos e também ao Congresso 
Norte-Americano.

Complementando o que coloca muito bem o Líder 
Arthur Virgílio, Rosa Parks é um exemplo para o mun-
do. Faleceu aos 92 anos. O grande líder Martin Luther 
King entra para história a partir do movimento feito 
por Rosa Parks. Luther King encampa a luta dela e, a 
partir daí, a suprema corte Norte-Americana aprova 
parte dos direitos civis que, em seguida, o Congresso 
Norte-Americano torna-os em lei.

Por isso, Sr. Presidente, secundando a defesa feita 
pelo Líder Arthur Virgílio, peço que o requerimento – se 
não me engano, lido no início da sessão –portanto já 
tramitando, seja uma homenagem a todos os homens 
de bem que lutam, no mundo, pela liberdade, pela igual-
dade, pela justiça e contra os preconceitos. Rosa Parks 
inclusive antecede a luta de Nelson Mandela, na África 
do Sul, que conseguiu acabar com apartheid.

Era isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mer-
cadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apresentei requerimento na mesma direção. Acho que o 
Congresso Nacional não poderia deixar de se manifestar 
com a força dessa personalidade que mudou o rumo da 
história na luta pela igualdade racial e contra a discrimi-
nação e o racismo. Mostra até que ponto a consciência e 
a convicção de uma única cidadã pode alterar toda uma 
sociedade e combater uma das formas mais perversas 
de discriminação e de opressão do ser humano.

Dito isso e tendo apresentado também um voto 
na mesma direção dos Senadores Arthur Virgílio e 
Paulo Paim, tenho certeza de que é o sentimento de 
todos os Senadores e Senadoras, é também a opor-
tunidade de darmos início a nossa Ordem do Dia, já 
numa sessão tão marcada por emoções e dificulda-
des – é ordem da noite –, para que possamos votar a 
MP 255, que tem um grande interesse econômico e 
social. Só em investimentos programados que estão 
sendo prejudicados são mais de US$10 bilhões, como 
mostra hoje a matéria de O Globo, além de benefícios 
ao PC conectado, para baratear o custo e estimular a 
inclusão digital, e tantos outros benefícios, como a in-
dústria da construção civil, a compra da casa própria, 
e várias outras matérias conexas de grande interesse 
desta Nação.

Por isso, peço a todos os Senadores e Senado-
ras que estão em seus Gabinetes que compareçam ao 
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plenário para que iniciemos a Ordem do Dia e votemos 
esta matéria que é de grande interesse nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Nós nos solidarizamos com os requerimentos, 
congratulando-nos com os seus autores. 

A Presidência encaminhará o voto de pesar.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 

AL) – Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Magno Malta.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.195, DE 2005

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 43 do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro a extensão, por mais um dia 

(25/l0), da minha licença para tratamento de saúde, 
concedida por esta Casa através dos Requerimentos 
nºs 644 e 1.138, de 2005, conforme atestado médico 
que será encaminhado diretamente à Secretaria- Ge-
ral da Mesa.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Se-
nadora Roseana Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação e será votado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Sobre a mesa, projetos de lei do Congresso 
Nacional que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em 
exercício, Senador Magno Malta. 

São lido o seguinte:

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL142     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL142     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL128     



36220 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    143ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     143ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     129ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36221 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL144     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL144     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL130     



36222 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    145ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     145ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     131ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36223 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL146     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL146     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL132     



36224 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    147ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     147ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     133ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36225 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL148     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL148     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL134     



36226 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    149ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     149ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     135ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36227 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL150     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL150     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL136     



36228 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    151ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     151ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     137ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36229 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL152     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL152     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL138     



36230 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    153ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     153ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     139ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36231 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL154     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL154     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL140     



36232 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    155ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     155ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     141ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36233 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL156     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL156     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL142     



36234 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    157ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     157ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     143ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36235 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL158     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL158     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL144     



36236 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    159ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     159ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     145ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36237 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL160     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL160     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL146     



36238 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    161ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     161ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     147ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36239 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL162     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL162     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL148     



36240 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    163ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     163ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     149ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36241 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL164     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL164     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL150     



36242 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    165ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     165ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     151ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36243 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL166     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL166     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL152     



36244 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    167ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     167ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     153ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36245 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL168     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL168     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL154     



36246 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    169ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     169ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     155ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36247 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL170     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL170     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL156     



36248 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    171ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     171ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     157ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36249 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL172     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL172     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL158     



36250 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    173ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     173ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     159ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36251 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL174     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL174     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL160     



36252 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    175ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     175ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     161ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36253 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL176     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL176     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL162     



36254 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    177ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     177ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     163ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36255 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL178     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL178     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL164     



36256 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    179ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     179ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     165ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36257 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL180     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL180     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL166     



36258 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    181ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     181ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     167ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36259 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL182     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL182     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL168     



36260 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    183ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     183ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     169ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36261 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL184     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL184     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL170     



36262 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    185ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     185ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     171ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36263 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL186     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL186     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL172     



36264 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    187ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     187ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     173ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36265 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL188     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL188     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL174     



36266 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    189ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     189ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     175ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36267 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL190     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL190     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL176     



36268 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    191ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     191ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     177ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36269 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL192     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL192     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL178     



36270 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    193ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     193ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     179ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36271 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL194     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL194     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL180     



36272 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    195ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     195ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     181ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36273 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL196     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL196     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL182     



36274 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    197ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     197ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     183ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36275 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL198     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL198     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL184     



36276 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    199ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     199ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     185ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36277 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL200     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL200     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL186     



36278 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    201ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     201ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     187ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36279 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL202     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL202     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL188     



36280 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    203ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     203ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     189ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36281 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL204     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL204     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL190     



36282 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    205ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     205ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     191ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36283 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL206     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL206     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL192     



36284 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    207ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     207ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     193ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36285 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL208     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL208     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL194     



36286 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    209ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     209ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     195ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36287 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL210     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL210     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL196     



36288 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    211ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     211ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     197ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36289 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL212     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL212     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL198     



36290 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    213ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     213ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     199ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36291 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL214     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL214     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL200     



36292 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    215ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     215ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     201ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36293 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL216     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL216     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL202     



36294 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    217ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     217ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     203ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36295 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL218     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL218     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL204     



36296 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    219ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     219ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     205ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36297 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL220     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL220     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL206     



36298 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    221ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     221ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     207ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36299 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL222     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL222     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL208     



36300 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    223ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     223ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     209ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36301 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL224     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL224     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL210     



36302 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    225ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     225ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     211ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36303 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL226     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL226     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL212     



36304 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    227ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     227ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     213ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36305 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL228     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL228     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL214     



36306 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    229ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     229ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     215ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36307 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL230     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL230     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL216     



36308 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    231ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     231ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     217ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36309 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL232     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL232     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL218     



36310 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    233ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     233ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     219ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36311 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL234     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL234     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL220     



36312 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    235ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     235ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     221ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36313 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL236     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL236     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL222     



36314 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    237ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     237ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     223ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36315 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL238     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL238     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL224     



36316 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    239ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     239ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     225ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36317 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL240     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL240     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL226     



36318 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    241ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     241ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     227ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36319 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL242     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL242     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL228     



36320 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    243ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     243ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     229ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36321 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL244     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL244     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL230     



36322 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    245ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     245ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     231ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36323 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL246     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL246     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL232     



36324 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    247ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     247ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     233ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36325 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL248     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL248     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL234     



36326 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    249ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     249ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     235ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36327 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL250     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL250     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL236     



36328 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    251ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     251ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     237ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36329 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL252     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL252     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL238     



36330 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    253ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     253ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     239ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36331 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL254     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL254     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL240     



36332 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    255ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     255ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     241ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36333 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL256     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL256     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL242     



36334 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    257ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     257ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     243ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36335 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL258     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL258     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL244     



36336 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    259ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     259ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     245ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36337 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL260     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL260     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL246     



36338 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    261ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     261ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     247ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36339 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL262     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL262     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL248     



36340 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    263ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     263ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     249ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36341 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL264     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL264     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL250     



36342 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    265ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     265ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     251ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36343 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL266     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL266     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL252     



36344 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    267ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     267ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     253ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36345 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL268     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL268     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL254     



36346 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    269ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     269ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     255ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36347 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL270     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL270     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL256     



36348 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    271ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     271ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     257ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36349 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL272     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL272     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL258     



36350 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    273ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     273ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     259ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36351 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL274     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL274     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL260     



36352 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    275ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     275ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     261ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36353 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL276     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL276     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL262     



36354 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    277ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     277ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     263ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36355 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL278     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL278     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL264     



36356 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    279ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     279ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     265ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36357 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL280     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL280     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL266     



36358 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    281ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     281ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     267ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36359 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL282     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL282     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL268     



36360 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    283ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     283ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     269ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36361 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL284     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL284     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL270     



36362 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    285ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     285ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     271ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36363 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL286     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL286     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL272     



36364 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    287ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     287ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     273ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36365 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL288     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL288     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL274     



36366 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    289ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     289ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     275ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36367 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL290     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL290     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL276     



36368 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    291ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     291ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     277ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36369 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL292     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL292     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL278     



36370 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    293ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     293ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     279ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36371 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL294     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL294     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL280     



36372 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    295ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     295ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     281ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36373 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL296     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL296     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL282     



36374 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    297ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     297ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     283ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36375 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL298     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL298     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL284     



36376 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    299ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     299ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     285ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36377 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL300     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL300     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL286     



36378 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    301ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     301ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     287ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36379 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL302     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL302     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL288     



36380 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    303ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     303ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     289ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36381 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL304     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL304     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL290     



36382 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    305ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     305ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     291ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36383 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL306     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL306     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL292     



36384 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    307ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     307ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     293ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36385 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL308     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL308     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL294     



36386 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    309ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     309ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     295ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36387 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL310     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL310     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL296     



36388 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    311ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     311ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     297ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36389 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL312     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL312     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL298     



36390 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    313ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     313ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     299ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36391 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL314     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL314     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL300     



36392 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    315ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     315ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     301ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36393 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL316     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL316     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL302     



36394 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    317ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     317ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     303ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36395 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL318     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL318     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL304     



36396 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    319ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     319ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     305ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36397 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL320     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL320     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL306     



36398 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    321ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     321ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     307ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36399 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL322     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL322     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL308     



36400 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    323ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     323ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     309ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36401 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL324     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL324     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL310     



36402 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    325ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     325ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     311ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36403 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL326     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL326     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL312     



36404 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    327ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     327ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     313ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36405 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL328     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL328     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL314     



36406 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    329ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     329ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     315ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36407 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL330     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL330     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL316     



36408 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    331ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     331ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     317ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36409 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL332     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL332     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL318     



36410 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    333ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     333ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     319ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36411 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL334     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL334     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL320     



36412 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    335ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     335ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     321ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36413 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL336     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL336     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL322     



36414 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    337ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     337ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     323ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36415 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL338     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL338     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL324     



36416 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    339ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     339ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     325ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36417 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL340     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL340     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL326     



36418 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    341ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     341ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     327ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36419 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL342     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL342     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL328     



36420 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    343ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     343ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     329ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36421 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL344     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL344     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL330     



36422 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    345ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     345ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     331ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36423 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL346     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL346     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL332     



36424 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    347ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     347ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     333ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36425 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL348     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL348     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL334     



36426 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    349ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     349ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     335ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36427 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL350     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL350     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL336     



36428 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    351ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     351ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     337ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36429 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL352     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL352     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL338     



36430 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    353ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     353ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     339ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36431 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL354     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL354     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL340     



36432 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    355ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     355ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     341ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36433 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL356     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL356     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL342     



36434 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    357ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     357ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     343ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36435 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL358     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL358     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL344     



36436 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    359ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     359ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     345ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36437 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL360     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL360     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL346     



36438 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    361ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     361ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     347ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36439 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL362     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL362     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL348     



36440 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    363ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     363ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     349ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36441 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL364     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL364     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL350     



36442 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    365ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     365ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     351ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36443 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL366     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL366     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL352     



36444 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    367ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     367ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     353ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36445 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL368     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL368     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL354     



36446 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    369ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     369ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     355ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36447 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL370     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL370     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL356     



36448 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    371ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     371ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     357ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36449 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL372     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL372     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL358     



36450 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    373ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     373ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     359ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36451 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL374     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL374     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL360     



36452 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    375ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     375ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     361ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36453 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL376     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL376     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL362     



36454 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    377ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     377ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     363ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36455 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL378     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL378     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL364     



36456 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    379ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     379ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     365ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36457 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL380     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL380     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL366     



36458 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    381ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     381ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     367ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36459 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL382     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL382     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL368     



36460 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    383ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     383ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     369ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36461 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL384     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL384     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL370     



36462 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    385ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     385ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     371ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36463 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL386     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL386     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL372     



36464 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    387ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     387ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     373ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36465 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL388     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL388     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL374     



36466 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    389ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     389ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     375ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36467 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL390     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL390     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL376     



36468 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    391ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     391ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     377ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36469 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL392     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL392     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL378     



36470 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    393ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     393ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     379ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36471 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL394     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL394     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL380     



36472 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    395ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     395ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     381ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36473 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL396     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL396     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL382     



36474 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    397ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     397ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     383ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36475 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL398     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL398     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL384     



36476 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    399ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     399ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     385ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36477 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL400     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL400     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL386     



36478 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    401ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     401ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     387ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36479 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL402     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL402     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL388     



36480 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    403ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     403ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     389ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36481 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL404     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL404     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL390     



36482 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    405ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     405ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     391ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36483 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL406     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL406     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL392     



36484 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    407ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     407ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     393ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36485 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL408     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL408     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL394     



36486 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    409ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     409ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     395ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36487 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL410     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL410     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL396     



36488 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    411ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     411ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     397ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36489 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL412     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL412     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL398     



36490 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    413ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     413ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     399ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36491 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL414     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL414     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL400     



36492 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    415ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     415ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     401ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36493 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL416     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL416     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL402     



36494 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    417ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     417ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     403ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36495 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL418     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL418     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL404     



36496 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    419ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     419ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     405ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36497 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL420     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL420     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL406     



36498 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    421ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     421ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     407ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36499 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL422     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL422     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL408     



36500 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    423ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     423ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     409ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36501 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL424     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL424     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL410     



36502 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    425ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     425ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     411ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36503 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL426     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL426     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL412     



36504 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    427ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     427ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     413ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36505 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL428     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL428     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL414     



36506 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    429ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     429ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     415ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36507 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL430     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL430     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL416     



36508 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    431ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     431ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     417ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36509 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL432     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL432     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL418     



36510 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    433ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     433ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     419ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36511 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL434     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL434     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL420     



36512 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    435ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     435ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     421ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36513 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL436     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL436     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL422     



36514 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    437ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     437ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     423ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36515 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL438     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL438     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL424     



36516 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    439ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     439ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     425ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36517 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL440     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL440     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL426     



36518 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    441ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     441ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     427ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36519 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL442     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL442     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL428     



36520 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005    443ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     443ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     429ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36521 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL444     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL430     



36522 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL2         445ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     431ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36523     3ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL446     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL432     



36524 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL4         447ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     433ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36525     5ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL448     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL434     



36526 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL6         449ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     435ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36527     7ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL450     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL436     



36528 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL8         451ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     437ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36529     9ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL452     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL438     



36530 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL10         453ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     439ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36531     11ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL454     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL440     



36532 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL12         455ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     441ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36533     13ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL456     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL442     



36534 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL14         457ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     443ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36535     15ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL458     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL444     



36536 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL16         459ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     445ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36537     17ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL460     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL446     



36538 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL18         461ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     447ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36539     19ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL462     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL448     



36540 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL20         463ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     449ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36541     21ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL464     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL450     



36542 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL22         465ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     451ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36543     23ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL466     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL452     



36544 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL24         467ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     453ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36545     25ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL468     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL454     



36546 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL26         469ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     455ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36547     27ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL470     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL456     



36548 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL28         471ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     457ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36549     29ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL472     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL458     



36550 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL30         473ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     459ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36551     31ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL474     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL460     



36552 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL32         475ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     461ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36553     33ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL476     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL462     



36554 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL34         477ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     463ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36555     35ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL478     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL464     



36556 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL36         479ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     465ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36557     37ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL480     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL466     



36558 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL38         481ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     467ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36559     39ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL482     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL468     



36560 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL40         483ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     469ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36561     41ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL484     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL470     



36562 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL42         485ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     471ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36563     43ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL486     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL472     



36564 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL44         487ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     473ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36565     45ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL488     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL474     



36566 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL46         489ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     475ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36567     47ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL490     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL476     



36568 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL48         491ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     477ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36569     49ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL492     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL478     



36570 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL50         493ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     479ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36571     51ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL494     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL480     



36572 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL52         495ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     481ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36573     53ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL496     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL482     



36574 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL54         497ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     483ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36575     55ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL498     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL484     



36576 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL56         499ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     485ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36577     57ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL500     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL486     



36578 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL58         501ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     487ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36579     59ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL502     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL488     



36580 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL60         503ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     489ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36581     61ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL504     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL490     



36582 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL62         505ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     491ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36583     63ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL506     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL492     



36584 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL64         507ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     493ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36585     65ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL508     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL494     



36586 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL66         509ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     495ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36587     67ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL510     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL496     



36588 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL68         511ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     497ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36589     69ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL512     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL498     



36590 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL70         513ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     499ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36591     71ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL514     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL500     



36592 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL72         515ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     501ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36593     73ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL516     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL502     



36594 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL74         517ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     503ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36595     75ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL518     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL504     



36596 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL76         519ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     505ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36597     77ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL520     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL506     



36598 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL78         521ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     507ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36599     79ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL522     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL508     



36600 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL80         523ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     509ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36601     81ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL524     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL510     



36602 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL82         525ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     511ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36603     83ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL526     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL512     



36604 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL84         527ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     513ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36605     85ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL528     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL514     



36606 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL86         529ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     515ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36607     87ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL530     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL516     



36608 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL88         531ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     517ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36609     89ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL532     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL518     



36610 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL90         533ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     519ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36611     91ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL534     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL520     



36612 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL92         535ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     521ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36613     93ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL536     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL522     



36614 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL94         537ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     523ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36615     95ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL538     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL524     



36616 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL96         539ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     525ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36617     97ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL540     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL526     



36618 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL98         541ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     527ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36619     99ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL542     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL528     



36620 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL100         543ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     529ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36621     101ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL544     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL530     



36622 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL102         545ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     531ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36623     103ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL546     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL532     



36624 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL104         547ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     533ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36625     105ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL548     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL534     



36626 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL106         549ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     535ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36627     107ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL550     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL536     



36628 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL108         551ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     537ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36629     109ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL552     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL538     



36630 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL110         553ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     539ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36631     111ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL554     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL540     



36632 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL112         555ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     541ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36633     113ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL556     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL542     



36634 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL114         557ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     543ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36635     115ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL558     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL544     



36636 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL116         559ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     545ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36637     117ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL560     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL546     



36638 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL118         561ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     547ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36639     119ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL562     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL548     



36640 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL120         563ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     549ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36641     121ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL564     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL550     



36642 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL122         565ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     551ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36643     123ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL566     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL552     



36644 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL124         567ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     553ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36645     125ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL568     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL554     



36646 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL126         569ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     555ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36647     127ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL570     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL556     



36648 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL128         571ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     557ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36649     129ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL572     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL558     



36650 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL130         573ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     559ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36651     131ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL574     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL560     



36652 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL132         575ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     561ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36653     133ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL576     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL562     



36654 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL134         577ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     563ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36655     135ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL578     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL564     



36656 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL136         579ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     565ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36657     137ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL580     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL566     



36658 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL138         581ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     567ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36659     139ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL582     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL568     



36660 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL140         583ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     569ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36661     141ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL584     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL570     



36662 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL142         585ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     571ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36663     143ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL586     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL572     



36664 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL144         587ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     573ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36665     145ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL588     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL574     



36666 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL146         589ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     575ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36667     147ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL590     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL576     



36668 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL148         591ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     577ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36669     149ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL592     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL578     



36670 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL150         593ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     579ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36671     151ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL594     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL580     



36672 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL152         595ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     581ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36673     153ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL596     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL582     



36674 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL154         597ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     583ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36675     155ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL598     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL584     



36676 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL156         599ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     585ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36677     157ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL600     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL586     



36678 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL158         601ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     587ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36679     159ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL602     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL588     



36680 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL160         603ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     589ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36681     161ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL604     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL590     



36682 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL162         605ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     591ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36683     163ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL606     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL592     



36684 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL164         607ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     593ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36685     165ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL608     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL594     



36686 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL166         609ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     595ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36687     167ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL610     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL596     



36688 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL168         611ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     597ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36689     169ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL612     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL598     



36690 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL170         613ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     599ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36691     171ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL614     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL600     



36692 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL172         615ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     601ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36693     173ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL616     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL602     



36694 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL174         617ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     603ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36695     175ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL618     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL604     



36696 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL176         619ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     605ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36697     177ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL620     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL606     



36698 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL178         621ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     607ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36699     179ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL622     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL608     



36700 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL180         623ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     609ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36701     181ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL624     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL610     



36702 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL182         625ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     611ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36703     183ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL626     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL612     



36704 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL184         627ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     613ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36705     185ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL628     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL614     



36706 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL186         629ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     615ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36707     187ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL630     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL616     



36708 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL188         631ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     617ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36709     189ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL632     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL618     



36710 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL190         633ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     619ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36711     191ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL634     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL620     



36712 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL192         635ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     621ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36713     193ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL636     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL622     



36714 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL194         637ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     623ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36715     195ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL638     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL624     



36716 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL196         639ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     625ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36717     197ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL640     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL626     



36718 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL198         641ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     627ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36719     199ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL642     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL628     



36720 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL200         643ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     629ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36721     201ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL644     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL630     



36722 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL202         645ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     631ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36723     203ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL646     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL632     



36724 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL204         647ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     633ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36725     205ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL648     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL634     



36726 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL206         649ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     635ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36727     207ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL650     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL636     



36728 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL208         651ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     637ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36729     209ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL652     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL638     



36730 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL210         653ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     639ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36731     211ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL654     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL640     



36732 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL212         655ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     641ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36733     213ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL656     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL642     



36734 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL214         657ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     643ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36735     215ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL658     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL644     



36736 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL216         659ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     645ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36737     217ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL660     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL646     



36738 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL218         661ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     647ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36739     219ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL662     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL648     



36740 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL220         663ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     649ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36741     221ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL664     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL650     



36742 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL222         665ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     651ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36743     223ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL666     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL652     



36744 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL224         667ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     653ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36745     225ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL668     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL654     



36746 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL226         669ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     655ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36747     227ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL670     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL656     



36748 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL228         671ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     657ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36749     229ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL672     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL658     



36750 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL230         673ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     659ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36751     231ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL674     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL660     



36752 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL232         675ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     661ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36753     233ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL676     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL662     



36754 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL234         677ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     663ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36755     235ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL678     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL664     



36756 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL236         679ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     665ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36757     237ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL680     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL666     



36758 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL238         681ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     667ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36759     239ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL682     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL668     



36760 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL240         683ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     669ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36761     241ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL684     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL670     



36762 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL242         685ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     671ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36763     243ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL686     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL672     



36764 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL244         687ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     673ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36765     245ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL688     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL674     



36766 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL246         689ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     675ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36767     247ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL690     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL676     



36768 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL248         691ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     677ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36769     249ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL692     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL678     



36770 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL250         693ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     679ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36771     251ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL694     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL680     



36772 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL252         695ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     681ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36773     253ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL696     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL682     



36774 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL254         697ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     683ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36775     255ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL698     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL684     



36776 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2005OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL256         699ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     685ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36777     257ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL700     OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL686     
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os projetos que acabam de ser lidos vão à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Nos termos das normas cosntantes da Resolução 
nº 1, de 2001-CN, adotadas pela Presidêwncia (Ofí-
cios do Congresso Nacional nºs 823 e 824, de 2004), 
fica estabelecido o seguinte calendário para tramita-
ção dos projetos:

Até 30-10 Publicação e distribuição de avulsos;
Até 7-11 Prazo final para apresentação de emn-

das;
Até 12-11 Publicação e distribuição de avulsos 

das emendas;
Até 22-11 Encaminhamento do parecer final à 

Mesa do Congresso Nacional.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

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.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária da última quinta-feira, quando dei-
xou de ser apreciada em virtude da falta de acordo de 
lideranças para a deliberação do item 1 da pauta.

À Medida Provisória foram apresentadas 8 emen-
das perante a Comissão Mista.

Foram proferidos pareceres no Plenário da Câ-
mara dos Deputados, Relator: Deputado Benedito Dias 
(PP-AP), pelo atendimento dos pressupostos consti-
tucionais de relevância e urgência; pela constituciona-
lidade, juridicidade e técnica legislativa; e, no mérito, 
favorável à Medida Provisória e pela aprovação das 
Emendas de nºs 3, 6, 7 e 8, na forma do Projeto de 

Lei de Conversão que apresenta, com alterações que 
promove, e pela rejeição das demais emendas. 

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos:

– a Comissão Mista foi designada por esta Pre-
sidência no dia 5 de julho e não se instalou;

– a Medida Provisória foi remetida à Câmara dos 
Deputados no dia 19 de julho, tendo sido apreciada 
naquela Casa no dia 4 de outubro;

– a matéria entrou em regime de urgência, nos 
termos do § 6º do art. 62 da Constituição Federal, no 
dia 18 de agosto, passando a sobrestar todas as de-
mais deliberações legislativas;

– o prazo de vigência de sessenta dias foi pror-
rogado por mais sessenta dias pelo Ato do Presidente 
do Congresso Nacional nº 32, de 2005, e se esgotará 
no dia 31 de outubro;

– a Medida Provisória foi recebida formalmente 
pelo Senado Federal no dia 7 de outubro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria.

Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lan-
do, Relator revisor da matéria. (Pausa.)

Senador Arthur Virgílio, pela ordem, ouço V. 
Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
conversava ali com alguns Senadores e Deputados e 
estamos percebendo que é uma crise esse processo e 
considero impossível que amanhã alguém não nos diga 
que algo de grave se passou sem que nos tenhamos 
dado conta disso. O Senador Amir Lando já estava se 
encaminhando, expedito como sempre, para cumprir 
com o seu dever, e aqui nós... Segundo acordo da Re-
ceita com um grupo de Parlamentares, dizem que esta 
redação que está aqui e, para ser bem sincero, eu não 
sei se esta é a melhor nem se a outra era pior. Eu só 
sei que tem uma dúvida de redação que significaria 
algo de grave com relação à Medida Provisória nº 255. 
Eu não sei se não seria justo nós pararmos um pouco 
para tentar consolidar, fechar um entendimento, porque 
esse processo, Senador José Agripino, em algum mo-
mento tem de levar um tranco, em algum momento... 
Em algum momento, alguma medida provisória tem 
de ser devolvida, para mostrarmos que não dá para 
continuar nesse prêt-à-porter aqui. Não dá! Temos de 
pensar em um Congresso que mereça alta costura. É 
um prêt-à-porter mesmo. 

Então, pegamos o Senador aqui, no meio do cami-
nho. O Senador já ia para a tribuna, e com as distorções 
todas que estavam... Enfim, eu tenho a impressão de 
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que é preciso mesmo uma parada hoje – emergencial. 
Mas uma parada para que este Governo medite, para 
que este Congresso medite. O Governo medite que 
não é essa a melhor forma de governar o País. E este 
Congresso medite se não é esta a pior forma de se 
auto-avaliar. Este Congresso está-se desvalorizando. 
Este Senado está sendo minimizado a cada medida 
provisória que vem aqui humilhar a nossa soberania, 
Sr. Presidente.

Portanto, a minha sugestão é que parássemos 
um pouco para tentar recomeçar de maneira mais or-
ganizada, mais conseqüente e mais consciente esta 
sessão.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – V. Exª tem absoluta razão, absoluta razão. 
Antes de conceder a palavra ao Relator-Revisor, 

passarei a palavra ao Senador Aloizio Mercadante. 
Com a palavra V. Exª.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só quero pon-
derar que, em relação à Zona Franca de Manaus, de 
fato, havia um conjunto de produtos que, se comprados 
fora daquela área, não pagam imposto e, se produzidos 
dentro, pagam. Nós estamos corrigindo um elemento 
que distorce só o comércio, não a produção industrial. 
Não toca na produção industrial, mas o comércio, em 
particular o comércio automotivo e os combustíveis a 
ele associados. 

Na realidade, no tocante a fármacos, creio que 
uma reflexão mais profunda vai levar à conclusão de 
que é necessária essa medida. Mas, de qualquer for-
ma, eu não vejo por que não podemos deixar fárma-
cos para outra oportunidade. O tempo vai mostrar, do 
ponto de vista do comércio, que essa correção também 
deveria ser feita.

Quero, no entanto, Presidente, agradecer ao Re-
lator pelo esforço e a presença dos Senadores, por-
que esta é uma matéria de grande interesse nacional. 
Quer dizer, nós tínhamos já um benefício concedido. 
Vários depoimentos – são investimentos no País de 
US$10 bilhões – de grandes empresas, manifestan-
do que vão paralisar os investimentos porque eram 
benefícios. Os investimentos estão sendo feitos em 
cima desse compromisso e que o episódio da Câmara 
inviabilizou. São, sobretudo, investimentos que geram 
emprego, que aumentam a capacidade produtiva do 
País em diversos setores da economia, além de apri-
morar algumas outras atividades que são fundamentais, 
como a inclusão digital, a indústria da construção civil 

e alguns outros benefícios que teremos oportunidade 
de discutir ao longo da noite de hoje.

Nós temos alguns temas ainda polêmicos sobre 
os quais eu gostaria de registrar a posição do Governo, 
mas deixarei, evidentemente, para após a apresenta-
ção do Relator Amir Lando.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Tasso Jereissati, pela ordem, conce-
do a palavra a V. Exª.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de pedir 
um esclarecimento.

São 23 horas e 17 minutos e, na verdade, tenho 
visto um “entra-e-sai”, um “coloca-e-tira” emenda. Con-
fesso que não sei mais o que está entrando e o que 
está saindo. Nem sei direito o que vamos votar e estou 
um pouco preocupado.

Acabei de saber que existe uma proposta de 
instalação de uma zona franca para o Pará e sequer 
discutimos o assunto até agora. 

Eu gostaria de saber se existe isso.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Sr. Presidente, quero emendar porque quero 
instalar uma zona franca na Bahia também. 

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Existe no 
bojo do projeto...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Ouviremos primeiro o Senador Luiz Otávio e, 
depois, o Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – ...a criação 
de uma área de livre comércio lá no Estado do Amapá, 
em duas localidades, em uma localidade. Isso, inclusive, 
já aceito pelo Relator, o Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Ainda 
não.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – É uma ma-
téria que já vem sendo demandada há muito tempo 
pelo ilustre Senador José Sarney. Apenas para efeito 
de acordo, foi incluída a localidade que fica, digamos, 
na fronteira do Pará com o Amapá, no caso Almeirim e 
Barcarena, para que possa realmente haver um acordo 
para votação dessa matéria. 

V. Exª também, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães, como o Senador Tasso Jereissati, tem todo o 
direito. Essa foi a fórmula encontrada para que pudés-
semos apoiar e aprovar esse projeto.

Ele já foi muito discutido anteriormente em outras 
medidas provisórias, criando uma situação ímpar para 
o Pará, tendo em vista que a área de abrangência da 
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Superintendência da Zona Franca de Manaus não é 
só no Amazonas, pertence a todos os Estados que 
estão na Amazônia Ocidental. E a Amazônia Oriental, 
no caso o Estado do Pará, estava fora e estão sen-
do incluídos apenas esses dois Municípios, que na 
verdade já existem. No caso de Barcarena, já há um 
projeto muito antigo no que se refere a essa área de 
livre comércio.

Era o que eu tinha a esclarecer, Sr. Presidente.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr. 

Presidente, eu gostaria de falar sobre o Nordeste se-
tentrional, que fica abaixo do Nordeste oriental.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Vou conceder a palavra a todos.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Como Relator. 
Sem revisão do orador.) – Quero dizer a V. Exª, se me 
permitirem, que não acatei ainda emenda alguma. Há 
apenas uma proposta de emenda. Essa emenda não 
foi objeto de discussão, não foi objeto ainda de apre-
ciação. Então, é evidente que não tenho emendas, e 
V. Exªs poderão apresentá-las, as quais eu acatarei ou 
não. É só isso que eu diria a todos os presentes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Amir Lando, se V. Exª, de maneira 
concisa, puder colocar os avanços da negociação, 
colaborará muito, muito mesmo para que possamos 
avançar na pauta.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Perfeito. O 
relatório é um pouco longo.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a aquiescência do Senador Amir Lando, 
concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Flexa Ri-
beiro, depois, ao Senador José Sarney.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Foi solicitado pelo Líder do 
PSDB, Senador Arthur Virgílio, que a sessão fosse 
suspensa para que o Colégio de Líderes pudesse fazer 
uma reunião, em cinco ou dez minutos, na tentativa de 
conciliar o relatório e o parecer do Senador Amir Lando. 
Até porque, Sr. Presidente, é preciso que seja dito que 
não tenho nada contra a inclusão de outros Municípios. 
Estamos conversando com o Presidente José Sarney, 
e o Estado do Pará seria o único Estado da Amazônia 
Legal a ficar sem essa política de incentivos.

Está sendo proposto criar, em dois Municípios 
do Pará – e não em todo o Estado: em Almeirim, que 
é limite com o Estado do Amapá, e em Barcarena, 
onde já se tentou fazer uma Zona de Livre Comércio, 
ZPE de exportação.

Então, eu gostaria de solicitar ao Presidente, 
como foi feito pelo nosso Líder, que houvesse uma in-
terrupção da sessão para que pudéssemos conciliar 
todas essas propostas que estão surgindo agora. E aí 
procedêssemos, na seqüência, à leitura do parecer do 
Senador Amir Lando.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador José Sarney e, em 
seguida, a Senadora Ana Júlia Carepa.

Tem a palavra V. Exª, Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem. 

Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
apenas fazer uma explicação.

Não estamos de maneira alguma fazendo uma 
política – vamos dizer – localista em relação à Emenda 
que apresentei. Há mais de seis anos que apresento 
nesta Casa projetos nesta direção, ou seja, no sen-
tido de retificarmos uma distorção que existe neste 
assunto.

Perdoe-me a Casa, mas farei um pequeno his-
tórico. E posso fazê-lo porque pertenci ao grupo de 
trabalho que, em 1967, elaborou uma nova política 
para a Amazônia. Criada pelo Governo do Presidente 
Castelo Branco, a Política da Zona Franca de Manaus 
desejava iniciar um novo processo para a Amazônia. 
Foi uma política vitoriosa que hoje tem grandes re-
sultados, uma vez que 63% de toda a arrecadação 
do Norte, hoje, é feita pela Zona Franca de Manaus. 
Mas, naquele momento também, foram criadas duas 
áreas de livre comércio: em Tabatinga e, depois, em 
Guajaramirim. Por quê? Porque a distância dessas lo-
calidades era tão grande que o preço da mercadoria, 
dado o custo do transporte, quando chegava nessas 
pequenas localidades, chegava em patamares absur-
dos. Então, também se quis incentivar essas áreas 
de fronteira.

Posteriormente, em 1991, quando da reformula-
ção da Zona Franca de Manaus, foram criadas mais 
duas áreas de livre comércio com o mesmo objetivo: 
na fronteira, em Boa Vista e Paracaima, e outra, em 
Santana e Macapá. Por quê? Lá em Paracaima e Boa 
Vista, porque, na fronteira, também o transporte era 
muito caro, dada a distância, e até hoje é uma pe-
quena localidade, cuja área ainda não tomou uma di-
mensão maior. Já em Macapá e Santana também se 
deve dizer o que é uma área de livre comércio: não é 
o Estado inteiro. É apenas uma área delimitada, onde 
se pode incentivar. Essas áreas são pequenas; é uma 
pequena área que existe entre Macapá e Santana, 
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de 240 km², isto é, sete mil hectares, onde está loca-
lizada uma área de livre comércio. Por quê? Porque, 
para se chegar ali, não existe acesso rodoviário; não 
há acesso de natureza alguma. A mercadoria tem de 
desembarcar em Belém e vir por meio de chatas por 
dois dias, navegando entre as ilhas, para chegar até 
à área de Macapá e Santana.

Então, toda a produção daquela localidade é 
importada e se cobravam preços altíssimos. Por isso, 
fazendo parte da política global formulada para a Zona 
Franca de Manaus, foram criadas essas áreas de li-
vre comércio.

Qual a distorção?
O Senador Mercadante acaba de me inspirar 

para dizer como as coisas são. S. Exª diz que, para 
se fabricar determinado produto em Manaus, sai mais 
caro porque não goza de isenção; se importar, sai mui-
to mais barato. Pois bem; em Macapá e Santana todo 
mundo importa telha porque não se paga imposto para 
sua importação. Mas, se as telhas e os tijolos forem 
fabricados lá, o imposto é pago localmente, o que é 
uma distorção muito grande.

Então, o que se está fazendo aqui com a emenda 
que apresentei? Apenas procuramos fazer com que 
gozem de isenção os produtos de origem local. Quais 
são? Diz aqui: de origem vegetal, pois já tem as flo-
restas; de animal, mineral e biodiversidade. O que se 
está pedindo é isso, mais nada.

Os jornais noticiaram que era um novo Paraguai 
que se queria criar no Brasil. Por quê? Porque exis-
tem setores do Brasil, da indústria brasileira que têm 
uma certa prevenção, que são contrários à filosofia de 
incentivar a região Norte. Isso de tal maneira que, há 
pouco, fui abordado por uma pessoa me dizendo que 
representava o Presidente da Fiesp, de São Paulo, 
que era contrário. Mas, contrário por que, meu Deus 
do céu? Em que fabricar uma telha em Macapá pode 
prejudicar São Paulo? Ele teve a coragem de dizer: 
não, nós somos contrários por causa da teoria, é o 
modelo adotado para a Amazônia.

Eu também quero fazer justiça. Quando o Gover-
nador de São Paulo diz: sou contra porque sou contra 
o modelo. Quero fazer justiça ao Prefeito José Serra 
quando também disse aqui: sou contra porque sou con-
tra o modelo. Isso é verdade, é coragem, é franqueza. 
Agora, chegar e dizer que é contra porque prejudica 
isso ou aquilo, não posso aceitar. Trata de um Estado 
pequeno, uma área pequena, pobre deste País.

Já disse o Senador Mercadante, US$10 bilhões 
se beneficia com esta medida. Qual é o incentivo com 
esta pequena área de Macapá-Santarém? Nada, ape-

nas a perspectiva de que ali se possa melhorar de 
vida e desenvolvimento. Nenhum, porque não existe 
ainda nada lá, mas, se fizer uma olaria, ela vai gozar 
de isenção de impostos; se fizer um curtume, vai go-
zar de isenção de impostos sobre os industrializados, 
porque, importados, não se vai importar mais. Pode-se 
admitir que se faça uma reação dessa natureza? Não 
entendo, Sr. Presidente, porque o Amapá, por exemplo, 
um Estado pequenino, exportou, de manganês, US$1,2 
bilhão. Quem utilizou essas exportações? Foram os 
grupos industrializados do Centro-Sul. Lá ficaram os 
buracos, sem ter deixado uma escola.

Ali estão o Governador do Amapá e as classes 
produtoras todas, que, há oito anos, estão atrás de 
que este assunto seja resolvido. Por isso aqui vieram. 
Cria-se uma celeuma tão grande que penso que é isso 
que vai salvar a situação brasileira, quando aqui se dá 
isenção de impostos para toda a indústria de celulose 
no Brasil e se diz ter medo, no futuro, uma indústria 
de celulose naquela área que vai prejudicar as indús-
trias do centro-sul.

Sr. Presidente, queria apresentar essas explica-
ções para que não se pense que se está criando aqui 
um novo benefício, que se está criando uma nova área, 
como se procurou fazer transparecer. 

Tive cuidado, Sr. Presidente, não agi de manei-
ra irresponsável – e nem poderia assim agir! Antes 
de fazer essa emenda, o primeiro projeto, eu procurei 
os Senadores do Amazonas. Estive com o Senador 
Arthur Virgílio, que teve a compreensão de assinar, 
na comissão, o substitutivo que nós adotamos e que 
a Receita não adotou, não quis. Tive o cuidado de 
procurar o Ministro da Fazenda, que apoiou o projeto. 
Tive o cuidado de estar com o Diretor da Receita Fe-
deral e tive o cuidado também de fazer à Bancada do 
Pará uma só pergunta: em que esse projeto prejudica 
o Estado do Pará?

Segundo: 90% da população do Amapá é cons-
tituída de paraenses, até porque o Amapá fazia parte 
do Pará até pouco tempo atrás. Depois, 90% do co-
mércio de Macapá – e o Senador Flexa Ribeiro, que 
é um industrial, sabe disso – é feito com o Pará. Toda 
a economia do Estado é ligada ao Pará e são paraen-
ses as pessoas que lá moram. A relação que existe é 
essa. Não entendo, fico perplexo, sem saber por que 
o Estado de São Paulo é contra e por que o Estado 
do Pará também é contra.

Não sou contra a criação de áreas de livre comér-
cio onde elas são necessárias, sou favorável a elas. 
Essa emenda que fiz, porém, nada tem a ver com isso. 
É uma emenda que procura corrigir uma distorção, só 
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que essa distorção é em relação à telha e ao tijolo e 
aquela mencionada aqui pelo Senador Aloizio Mer-
cadante dizia respeito a produtos eletrônicos de alta 
tecnologia e de alto valor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Vou conceder a palavra, pela ordem, à Senado-
ra Ana Júlia. Em seguida, darei a palavra ao Senador 
Arthur Virgílio, também pela ordem, com a aquiescên-
cia do Senador Amir Lando.

Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Ca-
repa.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, aqui não se trata de querer impedir 
qualquer processo de desenvolvimento em municípios 
de uma região que conhecemos muito bem, que é a 
nossa Região Norte, tão necessitada desse processo 
de desenvolvimento, tão necessitada de processo de 
industrialização.

Continuamos a ser os grandes almoxarifes deste 
País, continuamos a ser os grandes exportadores de 
matéria-prima, continuamos a ser os grandes contri-
buintes para uma balança comercial positiva. Esta é a 
verdade: o Pará é um dos que mais contribuem para o 
saldo positivo da balança comercial deste País. 

Há algo, porém, que não podemos aceitar. Todos 
viram que os Senadores acataram e fizeram emendas 
conjuntas – as emendas são assinadas pelos três Se-
nadores, cada um de um partido diferente, Senadores 
da base de apoio e Senadores de oposição. Aqui se 
trata, sim, da defesa da região. Não nos opomos a 
que outros municípios também tenham benefícios; o 
problema é que nós teremos benefícios em municí-
pios que, praticamente, fazem fronteira com o Esta-
do do Pará, sem que um único município do Estado 
do Pará seja beneficiado. Então, estamos colocando 
municípios inclusive pobres, como Almeirim. Essa é 
uma realidade.

Produtos com fabricação regional são idênticos, 
são da mesma região. O que tem de produto regional 
no Pará tem no Amapá, tem no Amazonas. Essa é a 
verdade. Portanto, é claro esses locais serão benefi-
ciados. Se não houver uma emenda que, pelo menos 
para esses municípios, dê os mesmos benefícios, não 
poderemos apoiar a medida. Não sou contra benefí-
cios para outros municípios de nenhuma região que 
hoje precise.

É essa a posição dos três Senadores paraenses. 
Não somos contra nenhum outro município, mas de-
fendemos aquilo que é favorável ao Estado do Pará, 

razão de ser de nossos mandatos. Estamos aqui para 
defender os interesses do povo do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio. Em 
seguida, darei a palavra ao Senador Tasso Jereissati 
e ao Senador Aloizio, que acaba de levantar o micro-
fone.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Pre-
sidente José Sarney foi testemunha da boa vontade 
que tivemos para com o tema na primeira vez em que 
veio à tela nesta Casa.

Em seguida, com o aprofundamento das dis-
cussões, percebi que, dentro da minha Bancada, ha-
via dificuldades terríveis – estou já me apressando a 
encerrar para ouvir o Senador Tasso Jereissati. Disse 
ainda há pouco ao Presidente Sarney, com a franqueza 
da qual não consigo escapar, que algumas pessoas 
estavam dizendo para ele uma coisa aos olhos dele 
e outra quando ele virava as costas – quem sabe até 
por reverência, pois trata-se de um ex-Presidente da 
República, uma figura respeitada por todos nós.

Presidente, amigos todos somos, mas percebi 
que não jogaram com a franqueza devida com V. Exª. 
Afinal de contas, não é toda hora que encontramos 
pela frente um ex-Presidente da República sendo 
nosso colega aqui no Senado Federal. Sr. Presiden-
te, dificuldades enormes existem. Ainda há pouco me 
segredava um colega que o Presidente não conseguiu 
transformar em redação, para contribuir com o rela-
tório do Senador Amir Lando, o discurso minimalista 
que aqui fazia. Ou seja, o discurso minimalista do Pre-
sidente Sarney estaria sendo, segundo a opinião de 
inúmeros colegas, maximizado na redação e, portanto, 
inviabilizando que se chegasse ao resultado minima-
lista que ele propõe.

Não vou pedir ao Presidente Sarney que não seja 
político, até porque ele já foi Senador, Deputado Fe-
deral, Governador uma porção de vezes, em 54 já era 
um brilhante parlamentar, foi Presidente da República 
e foi fundamental no processo de redemocratização do 
País. Eu vou pedir a uma pessoa dessa que não seja 
política? Não vou, mas é evidente que eu não posso, 
como Líder do PSDB, ouvir algo que não corresponda 
precisamente à verdade, ou seja, a idéia de que ha-
veria uma perseguição dos governadores tucanos de 
São Paulo, do Prefeito José Serra...

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Jamais dis-
se isso.

A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Ele disse 
que ele teve coragem...
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu sei, 
mas essa coragem, que o Presidente Sarney, com sua 
sutileza, coloca, é uma coragem que eu quero dizer 
que eles não têm. Então, já que ele os elogiou, eu vou 
xingá-los. Eles não tiveram a coragem de ficar contra 
esse modelo. Eles têm a obrigação de governar o Es-
tado deles e o dever de ir aprendendo com o País com 
exemplos que são muito concretos.

Darei um exemplo do governo passado: o Minis-
tro Tápias, do Governo Fernando Henrique Cardoso, 
era completamente contra o modelo da Zona Franca 
de Manaus até conhecê-lo. Saiu do governo como um 
admirador desse modelo. Quando o Ministro Furlan 
– figura que estimo pessoalmente – veio aqui pela 
primeira vez, tive um pequeno entrevero com ele por-
que S. Exª ignorava completamente s questões de de-
senvolvimento do meu Estado. Eu chamei a atenção 
de S. Exª, que estava sendo nomeado Ministro e não 
entendia nada do que se passava no pólo industrial 
de Manaus. Hoje, S. Exª é um especialista no assunto 
e tem sido um grande Ministro sim – é uma área de 
excelência em um Governo do qual discordo.

Ainda há pouco, conversando com pessoas tão 
fraternas do Amapá, ouvi: “O PSDB é contra.”. Eu não 
quero simplificar. A idéia de irmos para a simplificação, 
para o simplório, me obriga a, com veemência, defender 
o meu partido e procurar repor a minha verdade.

O Presidente Sarney, de novo, com habilidade, 
disse: “Eu não os acusei. Eu os defendi.”. Mas os de-
fendeu em algo que não os coloca bem na minha ter-
ra, Sr. Presidente. Estou agora dizendo que eles não 
tiveram essa coragem toda. Eles lá vão fazer a política 
que interessar ao partido deles e à realidade nacional. 
Portanto, defendo-os do elogio que o Presidente Sar-
ney fez a eles. Eu os defendo do elogio, ou melhor, eu 
os acuso de não serem tão corajosos como disse o 
Presidente que eles eram.

Ouço, com muita alegria, o aparte do Senador 
José Sarney.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Interrompo-o 
apenas para dizer a V. Exª que jamais eu iria dizer que 
o PSDB estaria contra, até porque o Senador Papaléo 
Paes é do meu Estado e está aí. Vários Senadores do 
PSDB estão nessa situação.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O Se-
nador Papaléo Paes tem tido tertúlias comigo.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Tive opor-
tunidade de dizer – V. Exª há de me fazer justiça – é 
que eles disseram que eram contra o modelo da Zona 
Franca – não é de hoje não. Eles disseram e defende-
ram com coragem isso. Eu quis dizer...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Presi-
dente, V. Exª saiu da Presidência da Arena para dirigir 
o PFL e a redemocratização. As pessoas mudam, as 
pessoas evoluem. As pessoas não ficam o tempo todo 
na Arena, que servia ao regime militar.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Mas Sena-
dor Arthur Virgílio, não estou discutindo um assunto 
político. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senti 
uma certa proposta para discutir.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Sei que as 
coisas mudam. Rui Barbosa já dizia que só não mu-
dam as pedras.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Exa-
tamente. Mesmo assim, se fizermos uma alavanca, as 
pedras mudam.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Não quero 
discutir com V. Exª, de maneira nenhuma. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pre-
sidente, cumpro meu dever integralmente.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Tive o cuida-
do. Posso ler para V. Exª os dois artigos?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com 
muita honra. Gostaria de dizer a V. Exª, se me permitir, 
que as pedras também se mexem, pelo velho princí-
pio da alavanca.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Art. 1º: 
A isenção prevista no caput deste artigo aplica-se 

aos produtos cujo processo de elaboração resulte de 
uma composição final que comprove quantidade físi-
ca majoritária de matérias-primas de origem regional, 
provenientes do segmento animal [e ainda limita, não 
podem todas] vegetal, mineral e agroindustrial.

Mais ainda, o artigo seguinte, estabelece que a 
Suframa pode dizer quais os produtos serão definidos. 
Ainda interpreta. O que diz o artigo final:

A delimitação às condições previstas neste artigo, 
bem como os produtos, não poderão, em qualquer hi-
pótese, usufruir isenção referida se não definidas pela 
Zona Franca de Manaus.

Mais ainda, Senador Arthur Virgílio. Dê-me a honra 
da sua atenção. V. Exª é muito gentil comigo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ou-
virei com muita atenção.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – 
Os incentivos fiscais previstos nesta lei aplicam-se 

exclusivamente aos produtos elaborados por estabe-
lecimentos (...) cujos projetos tenham sido aprovados 
pelo Conselho de Administração da Zona Franca. 

Assim, a Zona Franca de Manaus, a Suframa, 
tem o poder não só de aprovar os projetos, mas tam-
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bém de indicar quais os produtos serão objeto. Está 
tudo amarrado. Amarraram tudo dessa maneira. Foram 
artigos que foram incluídos pela Suframa, artigos que 
foram incluídos na discussão do projeto com o Minis-
tério da Fazenda. Aqui estão todos esses pontos da 
maneira prevista.

De maneira nenhuma é algo feito politicamente, 
como se eu estivesse apresentando um projeto sem 
nenhuma responsabilidade.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Isso 
não me passa pela cabeça. V. Exª tem o dever de defen-
der o Estado do Amapá, já que se filiou a esse Estado 
com o compromisso de defendê-lo, em se elegendo 
Senador por ele. E exerce o mandato de conselheiro 
de todos nós.

Sr. Presidente, não me alongo. Apenas tive de 
dar satisfação partidária. Mas a sugestão que faço é 
algo que precisa, na verdade, perpassar o consenso 
da Casa: seria, quem sabe, os Senadores e Senadoras 
presentes se manifestarem, Estado por Estado, pois não 
vejo a Suframa com toda essa força. Ela está esvaziada 
nesse poder. A decisão é aqui em cima mesmo.

Mas esquecendo o meu Estado e nos lembrando 
todos do conjunto brasileiro, seria muito interessante 
se esta matéria encontrasse consenso por parte dos 
Senadores e das Senadoras, que não vão colocar em 
jogo aqui amizade ou não-amizade. Se fosse por ami-
zade, o Presidente Sarney transformaria a República 
em Monarquia. E ainda mais: V. Exª seria candidato a 
ir logo para a família real, pela estima que lhe temos. 
Mas não é a amizade que está em jogo. Está em jogo 
se passa ou não passa pelo consenso... 

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Jamais iria 
propor isso.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não, 
Presidente. Estou dizendo aonde chegaríamos se 
fosse só por amizade. Não é a amizade que está em 
jogo. Está em jogo saber se, no consenso nacional, 
isso cabe.

E mais do que o Presidente Sarney que, vez por 
outra, toca neste assunto comigo, que tenho, neste 
momento, a coincidência de liderar uma Bancada da 
qual faz parte representantes do Norte, Nordeste, Sul, 
Centro-Oeste, tenho o Senador Papaléo Paes que, 
todos os dias, me explica que é possível essa mu-
dança, mesmo sabendo que sua posição de defensor 
absolutamente intransigente do Amapá choca-se com 
a posição de outros colegas que imaginam haver um 
prejuízo para os seus Estados.

Então, Sr. Presidente, estou mais uma vez reme-
tendo ao fato de que matéria como esta poderia ser 

objeto de qualquer outra lei; medida provisória pare-
ce-me que não. Não sei, sinceramente, se não esta-
remos amanhã a amargar novamente surpresas com 
fulcro em um relatório de boa-fé, feito por um homem 
de boa-fé como o Senador Amir Lando, entretanto, Sr. 
Presidente, sem termos a garantia de que estamos com 
consciência plena do que estamos votando.

Este tema mereceria meditação, mas, por hora, 
vou me recolher e aguardar que outros Senadores e 
Senadoras se manifestem sobre o que pensam seus 
Estados a respeito disso. Quero ver qual o consenso 
que se forma numa sessão sem quórum, mas nem 
por isso menos representativa, até porque integrada 
por Senadores e Senadoras de seguramente todas as 
regiões. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mer-
cadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Em primeiro lu-
gar, gostaria de esclarecer algumas informações que 
dei, para que não haja, por parte daqueles que assis-
tem à sessão, dificuldade de compreensão.

Não estamos dando um incentivo fiscal de US$10 
bilhões. Estamos dando alguns incentivos para estimular 
investimentos estratégicos, primeiro em relação a em-
presas que vão exportar mais de 80% da produção, o 
chamado drawback ou zonas especiais, como existem 
em outros países. Vivemos numa economia globalizada 
e competitiva. Então, as empresas que vão investir para 
exportar, para gerar divisa, para diminuir os problemas 
da balança de pagamento, para gerar emprego, salário 
e, portanto, impulsionar a cadeia produtiva do Brasil, 
mais de 80% estão tendo incentivo especial.

E onde tem potencial para esse investimento? São 
Luiz do Maranhão, que tem possibilidade de siderur-
gia; temos um projeto no Ceará, que tem um potencial 
siderúrgico; temos um projeto no Rio de Janeiro; um 
projeto em Mato Grosso do Sul; e um projeto no Pa-
raná, de papel de imprensa e papel e celulose. Esse 
é o primeiro foco da emenda.

Esse incentivo ajuda o Brasil inteiro. Cada um 
que tem uma vocação regional que possa significar 
vantagem competitiva para exportar, basta tentar ar-
ticular esses investimentos e viabilizar, como alguns 
já estão engatilhados. Então é um investimento, um 
incentivo que impulsiona grandes projetos estrutu-
rantes do País.

Em segundo lugar, a medida provisória tem um 
outro foco, que é baratear o custo do computador para 
população de baixa renda. Porque o problema do atra-
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so educacional do País é que não podemos queimar 
etapas. Assim, se criarmos um computador barato e 
popular, com incentivo fiscal e financiamento reduzido, 
isso já se resolveria. E já está pronto, só não está nas 
ruas porque não aprovamos a medida provisória para 
estimular a inclusão digital.

Há, ainda, um outro veio desta medida provisória: 
a casa popular. Se o sujeito vender a casa e comprar 
outra em 180 dias não paga imposto. Isso vai movi-
mentar o mercado imobiliário e vai corrigir o valor imo-
biliário para trás e para frente, dependendo do valor 
– ajustando para trás em 7% e, para frente, em 4% –, 
o que vai ajudar a reduzir o ganho de capital.

Então existe uma série de benefícios. E são inadi-
áveis. Se fossem adiáveis, poderíamos estar traba-
lhando uma outra forma. E por que são inadiáveis? 
Porque esse incentivo já foi concedido. As legislações 
já foram feitas, os investimentos começaram. E não 
é sério o País, depois de ter dado o incentivo, que foi 
amplamente negociado, derrubar a medida provisória 
porque o Congresso Nacional não consegue se enten-
der sobre outras matérias que poderíamos ter tratado 
em outras oportunidades.

Dito isso, penso que é muito grave se esta me-
dida provisória não for aprovada hoje, porque, se não 
for votada amanhã na Câmara dos Deputados, não 
terá vigência. E ela está tentando repor algo que já 
estava em andamento e foi prejudicado. Por isso, do 
ponto de vista das zonas especiais, das áreas espe-
ciais de investimento, existem 40 projetos tramitando 
no País. Deveríamos, portanto, fazer um debate muito 
aprofundado se vamos enveredar por este caminho: 
se as regiões menos desenvolvidas do País devem 
ter ou não uma zona especial. Esse é o debate que o 
País precisa fazer.

No entanto, no meio da votação de uma medida 
provisória, começarmos a definir se incluímos mais duas 
áreas no Pará é algo que não é sério, não é possível 
e não é correto. Do meu ponto de vista, não é. Tenho 
o grande defeito de falar o que penso.

O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Queria pedir 
um aparte a V. Exª. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– E sei da dificuldade da Bancada do Pará.

O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Exatamente, 
mas também não pode ser só contra o Pará.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Não, não é contra o Pará.

O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Senão não se 
vai votar porque o Pará também não vai deixar votar.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Eu sei da dificuldade do Pará, inclusive, da outra vez, 
eu fui vítima. 

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permite um 
aparte, Senador Aloizio Mercadante? 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Senador Luiz Otávio, posso falar o que quiser e V. 
Exª pode falar o que quiser. Eu posso falar. V. Exª deve 
se inscrever.

O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Vou me ins-
crever. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Por favor. 

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Agora, não é possível...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Por favor. 

Com a palavra V. Exª, se puder encerrar. São 
23h44.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Vou encerrar, mas se não resolvermos essa questão, 
não vamos resolver as outras. 

Eu não acho que possamos tomar decisão des-
sa forma sobre uma matéria extremamente complexa. 
Não é só o problema da relação do Pará com o Ama-
pá, é a relação entre os Municípios do Pará, entre os 
Municípios do Amapá e entre os Municípios da região 
Amazônica. Na medida em que se dá o incentivo que 
permite a utilização de matéria-prima local e o texto 
é abrangente – agroindustrial, vegetal, mineral –, os 
investimentos irão se deslocar para esses Municípios 
e vão esvaziar as outras regiões do Estado, as outras 
regiões do intra-estado, dentro do Pará, dentro do 
Amapá ou na relação entre os Estados amazônicos 
em especial. 

Então, não vejo que devêssemos decidir isso 
dessa forma. Não acho correto nem que vai resolver a 
situação. A minha dificuldade em debater o assunto com 
essa transparência é que esse problema está presente 
nesta Casa e não nos debruçamos sobre ele para de-
batê-lo com profundidade. Deveríamos fazer isso, por 
exemplo, na Comissão de Assuntos Econômicos.

Tenho o maior respeito pelo Senador Luiz Otá-
vio, sei da veemência com que S. Exª defende o seu 
Estado e sei também da dificuldade que os Senadores 
passaram na votação desse projeto na última vez, in-
clusive com ações populares e protestos da imprensa 
do Pará contra os Senadores, porque tinham votado 
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favoravelmente a esse projeto do Amapá. Sei da difi-
culdade da Bancada e, por isso, peço que aprofunde-
mos a discussão para construirmos uma solução de 
acordo. Essa votação açodada dessa forma não está 
sendo bem encaminhada.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 
– V. Exª está propondo que não acate nenhuma emen-
da?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Proponho que a matéria seja discutida em profun-
didade na Comissão de Assuntos Econômicos, que 
sejam feitas audiências públicas. Estou propondo que 
não retirem a proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Gostaria de pedir a atenção à Casa, sem pre-
tender interromper, para que pudéssemos, com a maior 
responsabilidade, discutir uma proposta de encaminha-
mento da votação desta medida provisória. Se não a 
votarmos, pagaremos um preço político inominável! 
Não é correto que paguemos esse preço político. Essa 
medida provisória é de interesse nacional, destrava in-
vestimentos, estimula a produção, a exportação...

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presiden-
te, pela ordem. Peço verificação de quórum agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O que for preciso fazer para votarmos essa 
medida provisória, nós vamos fazer. Hoje foi um dia 
de muita tensão, lamentavelmente, mas eu queria falar 
ao bom senso da Casa, saber se temos condições de 
avançar na aprovação da matéria.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Quem está falando?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concederei a palavra à Senadora Heloísa 
Helena, que já pediu há mais tempo. Depois, conce-
derei a V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu queria 
fazer um aparte ao Senador Aloizio Mercadante, mas 
S. Exª não me concedeu.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Senador Aloizio Mercadante já concluiu a 
intervenção.

Tem a palavra a Senadora Heloisa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL - AL) – Sr. 

Presidente, sei que o dia está muito tumultuado. Está 
tão tumultuado que já se está pedindo verificação de 

quórum sem nem mesmo iniciar a votação. Então, eu 
sei que o tumulto está muito grande.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro 
eu quero já dizer aos Senadores que, caso seja soli-
citada a verificação de quórum, como sempre faço na 
Casa, darei o meu apoiamento, porque é um direito da 
Minoria. Nós, do Nordeste, não estamos sendo con-
templados, nem enquanto elo dessa cadeia produtiva 
que está sendo apresentado pelo Amapá. Nós, do Nor-
deste, não estamos sendo contemplados com relação 
a isso. Por entendermos que a descentralização e a 
dinamização da economia local do ponto de vista da 
sua descentralização é essencial, é importante, pode-
mos apoiar muito bem. 

Infelizmente, dizer agora que temos de aprofun-
dar as discussões, fazer o debate qualificado, fazer 
audiências públicas não convence pelo argumento 
nem comove ninguém.

Eu estou impressionada! Só o projeto do Sena-
dor José Sarney tramita há seis anos na Casa. Nessas 
medidas provisórias, sumiram e apareceram artigos de 
forma impressionante. Há pouco, estavam os Senado-
res João Batista Motta, Romero Jucá, Flexa Ribeiro e 
Amir Lando procurando um artigo que ninguém sabia 
se tinha entrado ou saído. De repente, o artigo reapa-
receu. No primeiro debate, apareceu um artigo que 
nem existia, em relação aos precatórios.

Então, tempo suficiente para fazer o debate real-
mente houve. Assim, se os Senadores do Amapá solici-
tarem verificação de quórum, darei o apoiamento para 
isso, embora o Nordeste não esteja sendo contempla-
do. A partir do momento que há a descentralização de 
projetos que possam significar subsídio, investimento, 
acaba autorizando o Nordeste a trazer algo também. 
Se será discutida a cadeia produtiva, então que faça-
mos esse debate.

Agora, infelizmente, a esta altura, às 23 horas e 
55 minutos, alguém dizer que tem de ter mais tempo, 
tem de fazer audiência pública, tem de fazer o debate 
aprofundado, o debate qualificado, objetivamente não 
convence ninguém.

Portanto, se os Senadores do Amapá quiserem 
pedir verificação de quórum, eu os apoiarei.

O SR. TASSO JEIREISSATI (PSDB - CE) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL - RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
- AL) – Pela ordem, vou conceder a palavra ao Sena-
dor Tasso Jereissati, que iniciou o debate. Em seguida, 
concederei a palavra ao Senador José Agripino, ao 
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Senador Papaléo Paes e ao Senador Flexa Ribeiro, já 
que S. Exª já nos brindou com a sua intervenção.

O SR. TASSO JEIREISSATI (PSDB – CE) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão. 

Já foi dito aqui e volto a repetir: é quase meia noite. 
É impossível discutir sobre a Zona Franca a esta hora. 
Faço uma proposta ao Senador José Sarney para que, 
junto com a Senadora Ana Júlia Carepa, o Senador 
Luiz Otávio e o Senador Papaléo Paes, essa discussão 
seja levada a nossa Comissão de Desenvolvimento 
Regional. Temos nos dedicado muito, e a Comissão 
tem uma proposta elaborada com muito brilhantismo 
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães de criação de 
uma nova Sudene, com idéias novas, que já estão em 
discussão e que deveremos votar brevemente. 

A Senadora Ana Júlia Carepa já está com o re-
latório sobre a nova Sudam, que será entregue dentro 
de 15 dias. 

Essa discussão se enquadra perfeitamente. Inclu-
sive de uma maneira muito mais apropriada, Senador 
José Sarney – se V. Exª me permite –, porque somos 
capazes de entender a exposição de V. Exª sobre o 
aspecto regional, as peculiaridades e necessidades 
da microrregião e como se enquadraria no caso. Lá 
discutimos essa questão e, como temos uma flexibi-
lidade muito grande, podemos dar celeridade e apro-
var a questão dentro da nossa Comissão e trazermos 
imediatamente ao Plenário.

Portanto, deveríamos acabar com a discussão 
dessa matéria e aprovar essa proposta que, a meu ver, 
tem todas as deficiências. Não deveríamos aprová-la 
dessa maneira. Confesso que há muitas coisas que de-
vem estar entrando, com algumas até não concordo. 

Dou razão ao Senador José Sarney, Senador 
Aloizio Mercadante, quando digo que, por exemplo, 
vi ali uma isenção para a indústria naval que é muito 
maior do que qualquer das isenções discutidas, e essa 
indústria está provavelmente no centro-sul. Não tem um 
porquê. É uma indústria ineficiente, que já quebrou vinte 
vezes, não é competitiva, não compete internacional-
mente e é isenta de tudo: de IPI, de ICMS, de COFINS, 
de PIS, de tudo. E está sendo ratificada essa isenção. 
O motivo ninguém diz, ninguém está discutindo com 
essa veemência. Por que está aí? Eu não sei.

De repente vinha uma redução e um subsídio 
para a questão da Nafta e também não entendi por 
quê. Está incluída aí uma indústria consolidada, que 
tem uma redução que pesa muito. Também não enten-
di por que entrou aí. Está aí dentro. Também não está 
sendo discutido com essa veemência.

Eu, por exemplo, numa discussão normal, não 
votaria a favor desses projetos, como outros que eu 
não votaria também.

Eu ainda queria discutir esses dois pontos que 
estão aí.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – V. Exª vota o 
grande e o pequenininho.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mas 
o pequenininho eu queria discutir dentro de um con-
texto maior, do contexto da...

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Mas não tem 
nada de novo. Isso já se discutiu há 30 anos, agora 
estamos apenas corrigindo uma distorção.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Eu 
estou querendo fazer uma proposta, Presidente, com 
base naquilo que eu aprendi com V. Exª: a tolerância 
e a conciliação, cuja escola V. Exª é o grande mestre e 
eu sou apenas um humilde aprendiz, tentando praticar 
um pouco dessa lição.

O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Mas V. Exª 
está sendo intolerante comigo.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Essa 
é a proposta que faço.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Eu 
quero concordar com V. Exª, inclusive como vice-Pre-
sidente da Comissão de Desenvolvimento Regional 
e Turismo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra o Senador José Agripino. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL. Fazendo soar a campainha.) – O Senador José 
Agripino está com a palavra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já é meia-
noite, em ponto. Vamos ser pragmáticos. Já é amanhã, 
já estamos na quarta-feira; já estamos no deadline, no 
dead time.

Se nós quisermos realmente aprovar a MP nº 
255 que incorpora a “MP do Bem”, com as coisas de 
bem, o acordo foi feito. A duras penas, com a participa-
ção de V. Exª, dos Líderes, foi costurado. Retirou-se a 
questão dos precatórios. Ou seja: aquilo que derrubou 
a MP nº 252, por um gesto impertinente do Governo, 
pactuou-se aqui, pelo entendimento dos Líderes, de 
se retirar. Está feito isso.

O segundo ponto, a questão do Simples com o 
limite dobrado, está feito, com o entendimento de que, 
a seguir, se definirá um escalonamento de alíquotas 
de acordo com o faturamento. Está pactuado. 
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O Refis municipal está aplainado. As questões 
polêmicas, portanto, tais como Simples, precatório e 
zona cinzenta – que é a prestação de serviços à pes-
soa jurídica de alto porte –, estão costuradas com um 
texto consensuado. O que resta? Resta a questão do 
Amapá, a emenda do Presidente Sarney, que é con-
troversa. Eu já disse a S. Exª. Dentro do PFL há votos 
a favor e votos contra. Eu vou liberar a Bancada. 

O Senador Arthur Virgílio propõe que se manifes-
tem os Senadores no voto. O que eu proponho? Já que 
há um consenso e o Senador Tasso Jereissati acabou 
de apresentar uma proposta – eu tinha conversado com 
S. Exª antes, e S. Exª disse que tinha dúvidas, mas 
que, em nome do benefício a quem estão prometidos 
os benefícios, S. Exª até abriria mão, pois não eram 
dúvidas catastróficas –, S. Exª abria até mão do pe-
dido de destaque, para que fosse votado por consen-
so aquilo que foi pactuado ao longo de todo o dia de 
hoje entre os Líderes do PMDB, do PFL, como o “de 
acordo” do PSDB, com o Líder do PT, com o Líder do 
Governo, enfim, de todos. 

O que temos como pomo de discórdia é a emen-
da do Amapá. E o que proponho? Que votemos e ob-
jeto de destaque. Que o Relator leia o seu relatório, 
apresente suas propostas e votemos as coisas boas 
propostas, que são boas para o País. 

Vejam que quem está falando isso é o Líder do 
PFL, Partido de Oposição, que está propondo algo que 
vai beneficiar o Governo, que vai capitalizar esse fato, 
porque é ele quem vai capitalizar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aliás, Senador José Agripino, na linha das pa-
lavras de V. Exª, eu queria dizer – e digo isso com a 
responsabilidade de quem preside o Senado Federal 
– que em tudo, absolutamente tudo o que votamos 
aqui, contamos com a participação e a colaboração 
estratégica, decisiva dos Partidos de Oposição. Isso 
aconteceu na reforma da Previdência, na reforma do 
Judiciário, na reforma política (primeira e segunda 
versões), na reforma tributária e em outras matérias 
também relevantes. 

Essas matérias não andaram na Câmara, o que 
lamentamos, mas nós votamos, produzimos com a 
participação da Oposição. De modo que venho mais 
uma vez dar esse testemunho. A correlação aqui no 
Senado é muito apertada. Oposição e Governo são 
próximos. Basta que alguém peça verificação quórum 
num momento desses que a sessão resultará em nada, 
em nada evidentemente.

Desse modo, parabenizo V. Exª e o Senador Arthur 
Virgilio, Líder do PSDB, e digo mais uma vez que nós 

dependemos, dependemos mesmo, da compreensão, 
da colaboração, do espírito público, do patriotismo de 
V. Exª e do Senador Arthur Virgilio. É um apelo que 
faço em nome do País.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, peço a palavra ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concederei a palavra a V. Exª tão logo o Se-
nador José Agripino conclua.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, agradeço a V. Exª. Vou só concluir. Minha pro-
posta é que ouçamos o Relator e que possamos votar 
a matéria que está consensuada, e o que não é con-
senso, que é fundamentalmente a questão do Amapá, 
que coloquemos a votos. Em vez de ouvirmos Senador 
por Senador, que se coloque a votos. 

Vou ser mais claro ainda: se não houver quórum, 
que se vote amanhã, pela manhã, essa matéria, com 
um quórum qualificado, um quórum maior. Estou sen-
do absolutamente sincero e franco. Eu não posso ser 
mais realista do que estou sendo neste momento. É a 
sugestão que deixo com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mer-
cadante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiramente, 
queria corroborar a avaliação do Presidente em relação 
ao desempenho da Oposição e a contribuição que tem 
dado no processo legislativo. Acho que o Senado tem 
contribuído muito com o País e aprimorado todos os 
projetos de lei que chegam aqui, sejam do Governo 
ou da Câmara. Temos aprimorado exatamente por um 
debate franco, aberto, qualificado, que temos feito em 
todas as oportunidades.

Em segundo lugar, tenho muita sintonia com as 
preocupações do Senador Tasso Jereissati. Se há 
um subsídio indevido, uma isenção indevida que está 
sendo dada para a indústria da construção naval, eu, 
particularmente, vou advertir o Governo. O Governo 
ainda tem o instrumento do veto, que é o instrumento 
de que ele pode se utilizar. Acho que impulsionar a in-
dústria da construção naval, para um País que tem o 
litoral que nós temos e uma frota que é muito pequena 
para o volume de carga que cresce violentamente – as 
nossas exportações estão chegando a US$120 bilhões 
e o superávit comercial a mais de US$42 milhões –, 
nós não temos frota própria. Portanto, estimular esse 
setor em que nós temos matéria-prima é importante. 
É um setor extremamente competitivo e globalizado, 
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mas eu, particularmente, sou totalmente de acordo 
que possa ser vetado. 

Da mesma forma em relação ao Nafta. Já disse, 
na sessão anterior, da minha discordância em relação 
ao Nafta, mas, de qualquer forma, essa é uma decisão 
que tem de ser discutida porque também essas matérias 
foram pactuadas na Câmara. Como eu não acompanhei 
os acordos, não tenho condições de dizer o que foi pac-
tuado, o que foi acordado, mas houve uma melhora. O 
próprio relator reduziu a alíquota do Nafta para viabilizar 
uma proposta que seja compatível. É uma cadeia curta, 
monofásica, e houve uma acomodação. 

Em relação ao Simples, acho que chegamos a 
uma formulação muito inteligente. A partir de 1º de janei-
ro, teremos o teto de R$2,4 milhões. Portanto, estamos 
corrigindo o teto que há dez anos não era corrigido, 
mas estamos dizendo que haverá faixas e alíquotas 
progressivas, exatamente para acabar com o concei-
to de teto, porque a empresa quando chega perto do 
teto, liga para o seu contador e manda não emitir mais 
nota fiscal, para não ultrapassar o teto e não perder os 
benefícios. Então, chegamos a uma boa.

Em relação aos precatórios, ao Juizado de Pe-
quenas Causas, quero chamar a atenção, porque a 
discussão foi muito bem feita no Colégio de Líderes e 
houve uma sensibilização dos principais líderes desta 
Casa. Não dá para aprovar uma ação feita no Juiza-
do de Pequenas Causas, em que, às vezes, consta o 
nome Antônio José e mais 50 mil pessoas, sem direito 
à peritagem e recursos por parte da União. Aprova-se, 
por exemplo, como aconteceu, R$600 milhões, mas 
nem sempre os que estão no processo são a mes-
ma questão, em nome de pequena causa. É pequena 
causa do ponto de vista individual, mas é um processo 
jurídico que não pode continuar. E o impacto fora do 
orçamento está chegando a R$3,8 bilhões.

Então, sobre esse tema quero aqui insistir na 
necessidade de pactuarmos e enfrentarmos essa dis-
cussão.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Vou concluir, Sr. Presidente, mas quero deixar bem 
claro, com transparência, a nossa posição sobre essas 
matérias polêmicas.

Em relação à pessoa física e jurídica, há um pro-
blema e o Governo reconhece a área cinzenta. Não 
chegamos a um texto consensuado. Estamos ofere-
cendo uma alternativa para verificar se é possível, a 
partir desse texto, superar essa questão. Mas é um 
problema bastante complexo do ponto de vista do de-
sassalariamento desse segmento.

Era o que gostaria de registrar, esperando que 
aprovemos a matéria. O mais complexo foi resolvido 
por meio da negociação no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Amir Lando, vou conceder a palavra, 
rapidamente, ao Senador Papaléo Paes e, em segui-
da, ao Senador Rodolpho Tourinho. Faço um apelo 
para que...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, tenho uma proposta a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Papaléo Paes, com a palavra V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques-
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª, Senador Antonio 
Carlos Magalhães, para uma questão de ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Para uma questão de ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, eu só queria saber qual é a práti-
ca que V. Exª vai adotar. Já estamos no outro dia e não 
estamos sequer em votação. A sessão ainda vale?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – A sessão foi prorrogada, em função de matéria 
que está tramitando em caráter de urgência urgentís-
sima, até a sua apreciação, a não ser que a decisão 
da Casa seja no sentido de que deixemos a votação 
da matéria para amanhã. Se for essa a decisão, con-
vocaremos sessão para as 9 horas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Acredito que o Relator gostaria disso. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – No entanto, considero temerário que façamos 
isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, estamos na expectativa da votação da 
Medida Provisória nº 255, cujo texto se encontra em 
minhas mãos e que, logicamente, já foi discutido pe-
los Líderes. Chegamos à conclusão de que já existe 
acordo sobre essa Medida Provisória.

O que me faz usar a palavra é a emenda ao 
Projeto de Conversão da Medida Provisória nº 255, 
de autoria do Presidente José Sarney. Fiquei, de cer-
ta forma, surpreso com a interpretação equivocada 
que muitos companheiros, Senadores e Senadoras, 
deram ao texto que o Presidente José Sarney apre-
senta como emenda. Se o analisarmos, veremos que 
a aprovação da área de livre comércio proposta pelo 
Presidente Sarney é uma forma de se fazer justiça. 
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Como S. Exª citou anteriormente, no caso de materiais 
que tenham matéria–prima no Estado do Amapá, no 
comércio, o imposto não existe em cima de material 
comercializado, mas a indústria de tijolo, de telha, que 
se apresentar para negociação, vai ser taxada com im-
posto. Portanto, queremos fazer justiça com essa área 
de livre comércio, estabelecendo uma zona franca na 
área delimitada. 

No entanto, senti que a maioria dos nossos com-
panheiros interpretou que estávamos fazendo um fes-
tival de zonas francas, que estaríamos propondo uma 
zona franca em Macapá, que poderia ser proposta 
outra em outro Estado qualquer, que outro Estado 
do Sul do País proporia uma zona franca, mas não é 
nada disso.

Peço aos companheiros, Srªs e Srs. Senado-
res, que analisem com isenção a situação do Estado 
do Amapá. Essa é uma necessidade que temos. Não 
podemos ficar estagnados, com a nossa economia 
baseada apenas no comércio. Precisamos desse pe-
queno incentivo, que para nós é muito grande e para 
os outros Estados, com certeza absoluta, é menos do 
que significa para nós.

Apelo, encarecidamente, principalmente aos meus 
companheiros do PSDB. No início, alguns deles, e não 
o meu Partido, o meu PSDB, decidiram votar contraria-
mente a essa emenda. Agora, graças a Deus, com o 
entendimento da realidade e após escutarem técnicos 
da Receita Federal, alguns companheiros conseguem 
visualizar esse projeto como inteiramente favorável 
apenas ao Estado do Amapá. Ele seria, em outro Es-
tado qualquer, desculpem–me, uma insignificância, 
mas para nós tem um valor extremamente alto, eco-
nomicamente falando, e, principalmente, é uma justiça 
que se faz ao nosso Estado.

Srªs e Srs. Senadores, peço que analisem com 
muito carinho, muita atenção e muita responsabilida-
de essa matéria, porque o Estado do Amapá precisa 
que ela seja acolhida por V. Exªs. Ela não precisa mais 
de discussão qualificada, seja em que Comissão for, 
porque já está dormindo aqui dentro há seis anos, du-
rante os quais o Presidente Sarney tem lutado para 
aprová–la.

Peço aos meus companheiros que a olhem com 
muita atenção e que, mais que beneficiar, façam jus-
tiça ao Estado do Amapá.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Concedo a palavra ao Senador Rodolpho 
Tourinho.

O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
última discussão, quando da aprovação da MP nº 

252, tanto o Senador Aloizio Mercadante quanto eu 
já abordávamos a questão do açodamento. Existem 
alguns pontos e algumas emendas que precisam ser 
discutidos. Detivemo–nos muito naquilo que atingia o 
nosso Estado, a Bahia, e, na última vez, tivemos um 
problema com o Amazonas, que foi resolvido. 

A questão da nafta, por exemplo, deve ser discutida 
porque afeta não somente a Bahia, mas o Rio Grande 
do Sul e São Paulo, na medida em que o Rio de Janei-
ro – e não tenho nada contra o Estado – passará a ter 
uma nova central petroquímica com gás, que não sofre 
a taxação do PIS/Cofins que a nafta sofre. É impossível 
aceitarmos isso e essa é uma justificativa para aquilo 
que foi colocado pelo Senador Tasso Jereissati. 

Há assuntos que precisam ser discutidos, mas não 
se pode produzir texto tributário e nem se discutirem 
esses aspectos neste horário, em primeiro lugar, e, em 
segundo, repetindo o mesmo da vez passada.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de 
maneira bastante telegráfica, incorporo a proposta do 
Senador Tasso Jereissati, incluindo a Comissão de 
Assuntos Econômicos na análise desse tema, para 
que saiamos do maniqueísmo e cheguemos a uma 
redação que agrade ao País e que seja boa, pelo seu 
significado, para todos os segmentos.

O Senador Tasso Jereissati se referiu à questão 
regional, mais precisamente àquela envolvendo o Ama-
pá com a Comissão de Desenvolvimento Regional, e 
incorporo essa proposta, agregando a ela a análise, 
que julgo necessária, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos. Isso poderia ser feito com toda a pressa, com 
toda a urgência, de modo a se chegar à redação ideal, 
àquela que nos deixe a todos contentes e felizes por 
estarmos trabalhando pela diminuição das desigual-
dades regionais do País, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Consulto se posso devolver a palavra ao Se-
nador Amir Lando. (Pausa.)

Senador Amir Lando, concedo a palavra a V. 
Exª.

PARECER Nº 1.812, DE 2005–PLEN

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, estamos diante de um momento im-
portante para o País. 

Entendo que o relatório praticamente já foi fei-
to pelas Srªs e pelos Srs. Senadores. Lutamos para 
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buscar os pontos de consenso naqueles temas mais 
polêmicos, após longas e repetidas conversas com as 
Lideranças, sobremodo, e não apenas com as lideran-
ças institucionalizadas, mas com todas aquelas que 
realmente têm interesse na matéria e a conhecem. 

Essa matéria, sobretudo a MP 252, já foi apre-
ciada e discutida por esta Casa. Tiveram as Srªs e os 
Srs. Senadores a oportunidade de edificar naquele 
momento passado, frustrado na Câmara dos Depu-
tados, um entendimento que envolveu muita discussão 
e, sobretudo, o empenho do então Relator, Senador 
Romero Jucá. 

O que modificamos, aproveitando exatamente 
a tramitação da Medida Provisória nº 255, que trata, 
como objeto primordial, do aprimoramento da Lei nº 
11.053, de 29 de dezembro de 2004, a qual estabe-
leceu novo mecanismo para tributação dos planos de 
benefício de caráter previdenciário? Aproveitando o 
texto já passado na Câmara dos Deputados, fizemos 
pequenos aprimoramentos aqui, no Senado.

Em síntese, esta era uma matéria de consenso, 
uma matéria urgente, sim. A preliminar de urgência e 
relevância está presente neste texto, porque sabemos 
que perdemos uma medida provisória que tratava exa-
tamente da extensão do prazo de opção para o regime 
tributário, aqui, em termos de fundos de pensão, so-
bretudo de participantes dos fundos de pensão.

Ora, com a tramitação nesta Casa da medida pro-
visória e em razão da frustração causada pelo decurso 
do prazo para a aprovação da Medida Provisória nº 252 
que decaiu em razão do esgotamento do prazo – está 
estabelecido o prazo de 120 dias – o que houve foram 
contratos já firmados à luz daquela medida provisória, 
procedimentos empresariais. Ou seja, uma série de 
atividades em curso, de repente, foram paralisadas, 
barradas, porque a medida provisória, então, caiu em 
razão do passamento do decurso de prazo.

Ora, quero dizer, neste momento, que esta ma-
téria é do conhecimento de todos os senhores. Esta-
belecemos o tratamento já acordado nesta Casa, com 
pequenas introduções que vou apontar, sobretudo nos 
pontos de controvérsia como, por exemplo, a questão 
da nafta, que já estava equacionada. É realmente uma 
medida necessária para buscar o equilíbrio na indús-
tria petroquímica à base de gás e à base de nafta. São 
mecanismos necessários para que as nossas regiões 
e os nossos pólos petroquímicos possam concorrer, 
estabelecer uma atividade competitiva.

Era necessária essa providência que foi tomada, 
e eu a mantive. Exatamente apenas algumas questões 
modifiquei, e vou começar pelo tema mais polêmico, 
que foi o do Juizado de Pequenas Causas, já bem si-
tuado pelos oradores que me antecederam. Declaro 

aqui que, como Ministro da Previdência, enfrentei es-
queletos da ordem de R$12 bilhões, e outros que se 
estavam criando da ordem de R$6 bilhões, R$8 bilhões. 
Isso não pode acontecer de forma tão rápida, célere, 
como é o procedimento estabelecido nesse Juizado 
de Pequenas Causas. A União, o Estado, o Erário não 
têm tempo para se defender. As causas, ajuizadas aos 
milhares, a centenas de milhares, criam um embaraço 
em que o exercício da defesa do Poder Público não 
pode acontecer. Os cálculos são feitos de forma que 
sequer os poucos advogados disponíveis podem acom-
panhá-los. Por exemplo, na Previdência, cinco milhões 
de causas. Evidentemente, ressalto que participei de 
um acordo sobre o índice de reajuste do salário míni-
mo, que envolvia um total de R$12 bilhões, só no ano 
em que eu estava na Previdência. Lá, a condenação 
alcançou alguma coisa como R$ 4 bilhões. Ora, isso 
é realmente uma verdadeira desarrumação no Orça-
mento, além da previsão que era de R$1 bilhão.

Então, o que pode acontecer? O Orçamento real-
mente passa por um processo de descontrole, porque 
as requisições são imediatas, dentro de 30 dias, e não 
se declara de onde vem à origem dos recursos. São 
recursos públicos disponíveis, sejam eles destinados 
previamente à saúde, à educação, à infra-estrutura, 
para que finalidade fosse ele previsto no Orçamento, 
na previsão orçamentária, é desarrumado todo o Or-
çamento. Isso não pode acontecer. É claro que pode-
remos dizer que tem um choque aqui de competência 
de leis, um choque em que o Orçamento estabelece 
a origem e a destinação dos recursos. Por outro lado, 
a Justiça decreta e quer a requisição imediata. Quer 
dizer, as pequenas causas viraram as grandes causas 
deste País. Então, temos que disciplinar, porque en-
tendo inclusive que o rito sumário, da forma que está 
estabelecido, gera uma situação incontrolável, sobre-
tudo de alto risco para o Erário, que não tem sequer 
condições de exercer a ampla defesa tão bem deba-
tida esta tarde nesta Casa. Aqui, realmente acontece 
uma distorção.

O Juizado de Pequenas Causas, dado o acúmulo 
e sobretudo essa enxurrada de ações, está gerando 
uma situação de descontrole total do Orçamento. Pre-
cisamos disciplinar esta matéria, com coragem, com 
determinação para que realmente o escopo inicial da 
lei seja atingido sem que prejudique o interesse geral 
da Nação.

Por isso, o compromisso firmado com todas as 
Lideranças desta Casa, e também com as da Câmara 
dos Deputados, foi no sentido de buscar uma solução 
por meio de um procedimento legal próprio, seja uma 
medida provisória, seja um projeto de lei, seja enfim 
alguma coisa. Entendo até que deva ser um projeto 

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL338         781ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     767ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36859 

de lei amplamente discutido para buscarmos discipli-
nar essa matéria, porque ninguém suportará a produ-
ção de sentenças do Juizado de Pequenas Causas. 
Este é um ponto. Então, retirei in limine, esta maté-
ria do projeto por ser o pomo de discórdia, sobretudo 
na Câmara dos Deputados. Nós o afastamos, e isso 
será disciplinado oportunamente por um procedimen-
to legislativo adequado. Entendo que essa foi uma 
medida e um compromisso de bom senso, sobretudo 
um compromisso com o interesse público das Casas 
Legislativas do País.

Por outro lado, também resgatamos uma questão 
importante que é, no meu entender, um ganho, sobre-
modo para os Municípios, para a grande maioria dos 
Municípios. Mais de 50% – não tenho, hoje, o dado 
atual, mas no meu tempo é evidente que este núme-
ro era assustador – dos Municípios são inadimplentes 
com a Previdência Social. Então, essa disposição do 
Governo de parcelar em 240 meses significa realmente 
uma possibilidade de voltar à normalidade a atividade 
administrativa municipal, que hoje está impedida de 
receber recursos federais, já que o repasse do FPM é 
praticamente seqüestrado.

Nós estabelecemos, Sr. Presidente, um procedi-
mento importante: nesse parcelamento não apenas as 
dívidas propriamente do empregador, mas também os 
recolhimentos feitos com relação aos empregados – o 
que chamamos de retenção ao invés de chamarmos 
apropriação indébita – serão parcelados num prazo 
menor de 60 meses. Mas isso alivia o Município que 
tinha que pagar previamente, à vista, o valor total das 
apropriações, para eventualmente parcelar outras dí-
vidas, sem prejuízo das responsabilidades penais. 
Com isso, conseguimos criar um ganho importante 
para os Municípios.

Sobre a alíquota mínima mensal destes 240 me-
ses, estabelecemos aqui no Congresso, sobretudo aqui 
no Senado, um valor mínimo de 1,5% sobre a renda 
líquida do Município e o máximo até 9% do FPM. Isso 
significa uma redução, uma viabilidade, uma possibili-
dade de o Município pagar sem parar. Esse me parece 
um ponto relevante, pois o Congresso vai disciplinar 
uma área extremamente crítica. Isso só já justificaria 
agora a incorporação. O que eu fiz foi nada mais do 
que incorporar uma matéria que foi largamente discuti-
da – não tão largamente como na Câmara, onde ficou 
quatro meses – durante algumas semanas, discutida 
aqui no Senado Federal.

Não há matéria nova a ser estabelecida que eu 
pudesse aqui ressaltar com grande ênfase, a não ser a 
Emenda do Presidente José Sarney, que tenta se situar 
nas pequenas áreas de livre comércio da Amazônia 
ocidental. Em Guajará-Mirim temos uma área de livre 

comércio fracassada, não tem viabilidade comercial, 
mas se pudéssemos viabilizar, sobretudo as matérias-
primas regionais, locais, majoritariamente, ou seja, mais 
de 50% na produção, usando-se as matérias-primas 
locais, seria um ganho, talvez, possível. Agora, é, evi-
dentemente, uma matéria polêmica. Eu respeito aqui as 
posições contrárias. Eu assumi um compromisso com 
o meu Partido de incluir essa emenda – e o fiz. Enten-
do que a criação de eventuais áreas de livre comércio 
deve ser precedida de estudos que, realmente, deter-
minem a viabilidade. Porque não adianta, simplesmen-
te, criar... Por exemplo, o próprio Guajará-Mirim, cujo 
projeto demorou mais de cinco, seis anos tramitando. 
E, quando aconteceu, aconteceu mal, porque era um 
projeto limitado... O Guajará-Mirim é um fracasso. Eu 
o conheço. Estive lá na semana passada. Então, real-
mente, é um fracasso em todos os aspectos.

O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Senador Amir 
Lando, V. Exª me permite um aparte? Apenas para 
me confirmar se V. Exª acatou... Já que V. Exª acatou 
a emenda a que fez referência há pouco, com relação 
ao Amapá, se V. Exª também acatou a feita pelos três 
Senadores, com relação ao Pará...

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Não. Eu 
apenas estava no curso. Não significa concluir já, lo-
gicamente, a conseqüência subseqüente. Eu apenas 
quis dizer a V. Exª que nós, quando aqui recebemos 
esta emenda, por uma definição do Partido, ela foi ob-
jeto de uma grande conversa dentro do Partido. Hoje, 
nós estamos na seguinte situação: existem propostas 
de muitas áreas de livre comércio. Entendo que elas 
devam ser apreciadas. Entendo, também, que devemos 
fazer um apelo para que só o consenso possa aprovar 
esta medida provisória, que nós todos possamos rele-
var questões pessoais, questões regionais na direção 
do interesse nacional. Ora, o País...

O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – V. Exª, então, 
não acatou...

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Eu acatei, 
no meu relatório preliminar, mas como ainda estamos 
buscando, até amanhã talvez, uma solução para esta 
matéria, devo dizer que não posso agora acatar a cria-
ção de nenhuma área de livre comércio.

O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Sr. Presidente, 
eu vou manter o pedido de verificação de quorum.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Eu não 
tenho como acatar, neste momento, áreas de livre co-
mércio. V. Exªs hão de convir, hão de concordar comigo 
que precisam de estudos preliminares.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª permite 
um aparte, Senador Amir Lando? Pode ser?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Eu não 
posso dar aparte. A Relatoria não tem aparte.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O Relator acabou de dizer que esta questão 
está em aberto. Vamos relevar um pouco. Quem sabe 
possamos avançar na apreciação da matéria.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Eu não 
posso aqui condicionar. Ou nós vamos condicionar o 
interesse geral desta Nação em prol... Não vou admi-
tir que eu possa pensar que vou ficar submisso a um 
interesse específico de um local, de um Estado. Ou 
nós todos vamos abrir mão do interesse individual e 
até regional, se quiserem tirar o projeto com relação 
a Guajará-Mirim podem retirar. Eu não tenho aqui ne-
nhuma preocupação, porque entendo que nós teremos 
de dar um tratamento diferente às áreas de livre co-
mércio. Entendo que não é solução. Mostrei a V. Exªs 
o fracasso de Guajará-Mirim, onde não tem pratica-
mente mais do que duas ou três lojas com produtos 
importados. Não funcionou. Apenas alguns aspectos, 
em cuja discussão não vou entrar aqui, é que ainda 
funcionam com relação ao comércio atacadista. Só 
isso. O resto não funcionou.

Portanto, trata-se de matéria polêmica. E eu gos-
taria que pudéssemos tratar dela em outro momento. 
Entendo até que o Líder do Governo poderia assumir 
esse compromisso em nome do Governo para dar um 
tratamento a essa questão.

Por isso, quero dizer que não será – e não pos-
so admitir que uma questão menor possa prejudicar 
a Nação inteira. Afinal de contas, o Governo preparou 
um pacote de medidas de desoneração... V. Exª há que 
de convir que eu não posso agora acatar emendas. Eu 
não vou acatar nenhuma emenda nem da Bahia nem 
do Espírito Santo nem do Rio Grande do Sul nem do 
Paraná nem do Pará. Não vou acatar nenhuma emenda 
enquanto Relator, a não ser que essa emenda seja im-
posta pela maioria. Nesse caso, eu terei de fazê-lo.

Entendo que não é o momento de eu criar áreas 
de livre comércio.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se eu puder colaborar, o Relator acabou de 
dizer que esse assunto está em aberto, e o Relator po-
derá apresentar emenda a qualquer momento desde 
que seja consenso. Apenas S. Exª pode fazê-lo.

Vamos esperar que o Relator conclua a leitura 
do seu parecer.

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Eu 
queria apenas que S. Exª esclarecesse se estão man-
tidos os arts. 130, 131...

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – V. Exª já 
sabe que até agora estão mantidos, e nós vamos ago-
ra atrás...

A Srª Ana Júlia Carepa (Bloco/PT – PA) – Então, 
retiro o meu destaque...

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Estamos 
atrás exatamente de um entendimento.

Há destaques e, certamente, serão apreciados 
pela maioria.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sr. Rela-
tor, e quanto ao art. 60, a mudança na redação que foi 
concertada com a Receita Federal e passada ainda 
há pouco a V. Exª?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Foi concer-
tado. O nobre Senador certamente não acompanhou 
essa larga discussão. Esse artigo foi concertado. Está 
no consenso, sobretudo do Deputado Avelino, que 
acompanhou essa redação. Posso dizer a V. Exª que 
só afasta, evidentemente, das isenções a questão dos 
fármacos.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sr. Relator, 
aliás, quero louvar a dedicação do Deputado Pauder-
ney Avelino, que está aqui...

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – S. Exª tem 
trabalhado conosco.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Exatamente. 
Está ajudando, mostrando o seu interesse pela região 
como um todo e fazendo um papel que é louvável. É 
algo que deve ser remarcado por todos nós e deve 
ser transmitido para fora das fronteiras do Distrito Fe-
deral...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Eu estou 
com a palavra agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu pediria à Casa, por favor, para que deixe-
mos o Relator concluir a defesa de seu parecer. Em 
seguida, entraremos na discussão e na votação.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Em sínte-
se, devo dizer a V. Exªs que temos de ter grandeza. Se 
houver grandeza, se houver uma aposta de tudo que 
for acordado, e tenho acatado, procurei o consenso. Se 
houver consenso, há uma proposta do Senador Tasso 
Jereissati, que achei inteligente.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Amir 
Lando, para a emenda que está sendo encaminhada 
a V. Exª, como disse agora o Presidente José Sarney, 
há acordo, há consenso da inclusão do Pará. Então, 
V. Exª não acatou o Pará, não acatou a Bahia, mas, 
acatou as propostas do Amazonas e do Amapá.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Não es-
tamos criando nenhuma área de livre comércio. Não 
estou inventando nada. Isso já era um acordo anterior, 
nobre Senador.
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O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Mas o acordo 
foi estendido aqui... O Senador Sarney...

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Olha, não 
tenho medo de verificação de quorum. Não quero isso, 
mas não me venham aqui com verificação de quorum. 
Estou tentando tratar do interesse do País. Não vou 
admitir... Tenho sido muito complacente...

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Todos nós 
estamos tratando do interesse do País. Não é só V. Exª, 
não. Todos nós aqui estamos, de madrugada, tratando 
dos interesses do País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Senador Flexa Ribeiro, V. Exª terá a palavra 
quantas vezes quiser, mas, na oportunidade da dis-
cussão. Por favor.

Senador Amir Lando, por favor, conclua.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Estou aqui 

propondo a V. Exªs tratar dessa matéria em projetos 
específicos. Não tem espaço para o Relator, sem cri-
tério nenhum, criar áreas de livre comércio.

Agora, se for um consenso da maioria, divido 
a responsabilidade com todas as Srªs e os Srs. Se-
nadoras, e não tenho nenhuma dificuldade. O que é 
difícil para o Relator é simplesmente inventar áreas 
de livre comércio. Respeito, mas entendo que é uma 
matéria que depende de estudo de viabilidade, uma 
série de...

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Depende de 
estudo... Não é verdade, Senador!

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Mas não 
criei nenhuma zona. Eu não criei nenhuma área de 
livre comércio. Eu quero saber que área de livre co-
mércio eu criei.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Peço ao nobre Relator que, por favor, encami-
nhe à Mesa as alterações propostas, para serem lidas 
pelo 1º Secretário.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Vou con-
cluir e dizer, em primeiro lugar, quanto à preliminar de 
urgência e relevância, que encontramos esses requi-
sitos nesta matéria. Realmente, ou vamos fazer essa 
reforma, tanto a consolidação da MP nº 255, como um 
todo, que já está prejudicando contratos, atividades, 
projetos em andamento, e, por outro lado, há emenda, 
quero dizer, aqui na consolidação da MP nº 252.

Por outro lado, o próprio teor da MP nº 255, que 
trata exatamente sobre o sistema de tributação dos 
planos de benefícios de caráter previdenciário e uma 
série de conseqüências, prazos, prazos. Prazos aqui, 
prazos para opção. Tudo isso é matéria urgente. Por 
isso, reconheço aqui que estão presentes as prelimi-
nares de urgência e relevância.

Sr. Presidente, quanto ao mérito é o consenso. 
Estou aberto ao diálogo. Se houver aqui consenso, nós 
só poderemos trabalhar com consenso. Agora, quanto 
a isso, evidentemente, eu fui muito restrito na inovação, 
a não ser com relação a essa medida para tratar de 
precatórios naquilo que se chamou MP do Bem, que 
todos acharam que era mais uma medida contrária ao 
bem, favorável à perversidade. Por isso a eliminamos. 
Esta matéria tem de ser discutida em momento opor-
tuno. É esse o compromisso de todas as Lideranças 
– quero reafirmar aqui desta tribuna.

Por outro lado, não posso admitir um tratamento 
emocional desta matéria. Esta matéria é importante 
para o País; é muito importante. É claro que foi trata-
da a matéria da Zona Franca de Manaus. É uma lon-
ga e antiga discussão. E esse assunto já foi discutido 
anteriormente na Câmara e no Senado. Na Câmara, 
foi praticamente ratificada, mas, na última hora, uma 
questão – a dos precatórios – é que realmente impos-
sibilitou a aprovação da matéria.

O Governo hoje entendeu que não era o momen-
to oportuno e que vai tratar disso com maior profundi-
dade em procedimento legislativo, seja uma medida 
provisória ou até um projeto de lei. Eu até entenderia 
que, pela natureza da matéria, o projeto de lei seria o 
mais adequado.

Sr. Presidente, em síntese, no mérito, sugiro a 
aprovação daquilo que já foi o consenso de todos. Eu 
apenas fui um instrumento de buscar um entendimen-
to. Sei que o Governo abriu mão de muitos pontos. É 
preciso que se diga da boa vontade do Governo em 
abrir mão, em realmente buscar o entendimento. Não 
posso deixar de registrar este lado.

Por outro lado, as Lideranças, a Oposição estive-
ram sempre irmanadas com o interesse público, acima 
dos interesses regionais e locais ou de qualquer outra 
natureza. Quero parabenizar o Congresso Nacional, 
por intermédio do Senado Federal, que realmente nos 
momentos de crise, em um momento de crise política 
como o que estamos vivendo, pôde superá-lo e buscar 
a solução em prol do interesse público do País para 
que haja crescimento e desenvolvimento econômico 
e social.

Por isso, parabéns a todos os Srs. Parlamentares 
pela boa vontade. Restam ainda um ou dois pontos de 
discórdia. Espero superá-los com a forma de proceder 
que há de ser a grandeza, sobretudo a dedicação ao 
interesse do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e o meu voto, 
no mérito, é pela aprovação do Projeto na forma do 
substitutivo.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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PARECER

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão nº 25, de 2005, proveniente da 
Medida Provisória nº 255, de 1º de julho de 
2005, o qual prorroga o prazo para opção 
pelo regime de imposto de Renda Retido 
na Fonte de Pessoa Física dos participan-
tes 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 ou-
tras providências.

Relator-Revisor: Senador Amir Lando

I – Relatório

Nos termos do art. 7º da Rcsolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, é submetido à apreciação des-
ta Casa o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 25 de 
2005, 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, 
oferecido pela Câmara dos Deputados á Medida Pro-
visória (MPV) nº 255, de 1º de julho de 2005.

O objetivo primordial da MPV nº 255, de 2005, é 
o aprimoramento do texto da Lei nº 11.053, de 29 de 
dezembro de 2004, a qual estabeleceu novo mecanis-
mo para a tributação dos planos de benefício de cará-
ter previdenciário. Assim, para percebermos o alcance 
da Medida Provisória, cumpre evidenciarmos alguns 
itens da mencionado diploma legal.

A Lei nº 11.053, de 2004, estimula a formação 
de uma poupança de longo prazo, dando ênfase na 
questão na neutralidade fiscal, ou seja, garantindo 
ao investidor que o tratamento fiscal a ser dado no 
momento do resgate ou percepção da renda será o 
mesmo daquele recebido no momento da dedução 
das contribuições efetuadas ao plano de previdência 
complementar.

Para tanto, criou-se a alternativa de adesão a uma 
tabela de Imposto de Renda diferenciada, conhecida 
como regressiva. Assim, para quem permanecer por 
mais tempo no plano de previdência, como aqueles 
que pretendem fazer carreira na empresa e planejam 
se aposentar com benefícios maiores, a tabela regres-
siva tende a ser mais benéfica, pois a alíquota tende 
a chegara 10%.

No entanto, a Lei nº 11.053, de 2004, se apre-
sentou restritiva, dispondo que a opção pelo regime 
tributário fosse realizada na data de adesão ao plano 
de previdência. Como pudemos observar, para decidir 
qual tabela lhe será mais benéfica, o participante tem 

de projetar o momento de sua saída do plano de previ-
dência, seja por meio do resgate ou da aposentadoria. 
Desse modo, cada pessoa deverá analisar muito bem 
sua situação, pois estará fazendo uma opção de olho 
na evolução de sua carreira profissional. Trata-se de 
unia decisão crucial, demandando sérias reflexões e, 
portanto, tempo de maturação.

A MPV nº 255, de 2005, introduziu os seguintes 
dispositivos com relação à opção do regime tributá-
rio:

a) o prazo para adesão à tabela regres-
siva do Imposto de Renda para aqueles que 
já participavam de plano de previdência em 31 
de dezembro de 2004 foi prorrogado para o 
“último dia útil do mês de dezembro de 2005”, 
de acordo com a MPV nº 255, de 1º de julho 
de 2005;

b) estabelecimento de novo prazo de op-
ção “até o último dia útil do mês subseqüente 
ao do ingresso nos planos de benefícios (...)”. 
Isso significa que o participante ganha até 
sessenta dias para fazer sua escolha.

Outra vantagem da MPV nº 255, de 2005, foi 
estender a isenção do Imposto de Renda aos fundos 
administrativos constituídos pelas entidades fechadas 
de previdência complementar e às provisões, reservas 
técnicas e findos dos planos assistenciais à saúde.

Finalmente, a MPV nº 255, de 2005, confere isen-
ção da Contribuição Provisória sobre Movimentação 
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira (CPMF) às operações de migra-
ção de recursos dos participantes dos planos de be-
nefícios dos fundos de pensão, decisão essa de vital 
importância para todos os participantes que vierem a 
perder o vínculo empregatício e tenham a necessidade 
de portar seus recursos para outro findo de pensão, 
sociedade seguradora ou entidade aberta de previ-
dência complementar.

O presente projeto de lei de conversão, concluí-
do após a análise de oito emendas, preservou a maior 
parte do texto da MPV nº 255, de 2005, inovando-o 
nos seguintes aspectos:

I – oferece prazo adicional aos partici-
pantes que efetuaram sua opção antes da re-
gulamentação da Lei nº 11.053, de 2004, até 
o último dia útil do mês de dezembro de 2005, 
de maneira a ratificá-la ou não;

II – esclarece que a anistia fiscal e a 
adesão ao regime especial de tributação da 
Medida Provisória nº 2.222, de 4 de setembro 
de 2001, são aplicáveis mesmo na hipótese 
em que tenha ocorrido recolhimento parcial do 
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tributo devido, ficando a parcela restante sujeita 
a acréscimos, na forma da legislação;

III – determina que o sujeito passivo que 
tenha optado pela anistia fiscal de que trata a 
Medida Provisória nº 2.222, de 2001, deverá 
ter assegurado os benefícios dela decorrentes 
mesmo que não tenha desistido de eventuais 
ações coletivas propostas por entidades de 
classe de que faça parte, desde que compro-
ve ter desistido de eventuais ações individuais 
correlatas;

IV – exclui os benefícios recebidos em 
caso de morte ou invalidez do regime de tribu-
tação regressiva da Lei nº 11.053, de 2004, a 
fim de evitar distorções na tributação quando 
da percepção dos benefícios.

II – Análise

O art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN, es-
tabelece que o Plenário de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional decidirá preliminarmente quanto 
à relevância e urgência da medida provisória e à sua 
adequação financeira ou orçamentária.

Sob o enfoque da constitucionalidade formal, a 
medida provisória não apresenta vícios, porquanto 
observadas as regras pertinentes à iniciativa, tendo 
em vista o poder atribuído ao Presidente da Repúbli-
ca para adotar medida provisória (art. 62 da Constitui-
ção). O mesmo se diga quanto à pertinência temática, 
porquanto não disciplina matéria vedada às medidas 
provisórias (art. 62, § 1º, da Constituição).

Relativamente à sua adequação financeira e or-
çamentária não vislumbramos entraves para a apro-
vação do PLV nº 25, de 2005, considerando atendidas 
as exigências legais pertinentes.

O PLV nº 25, de 2005, atende o pressuposto 
constitucional de relevância, uma vez que aprimora a 
Lei nº 11.053, de 2004, oferecendo a oportunidade às 
entidades de previdência complementar para prestar 
todos os esclarecimentos aos participantes, que dis-
porão de mais tempo e mais informações para conhe-
cer os critérios que determinarão a alíquota a incidir 
sobre os valores por eles eventualmente resgatados 
ou percebidos sob a forma de benefícios.

Também atende o pressuposto constitucional de 
agência, uma vez que a Lei nº 11.053, de 2004, res-
tringia o prazo de opção do regime tributário até o dia 
1º de julho de 2003, o que prejudicaria sensivelmen-
te os participantes, os quais não tiveram tempo hábil 
para analisar as mudanças trazidas pela instituição da 
tabela regressiva.

Quanto à constitucionalidade material, as medi-
das não apresentam qualquer vício.

No que concerne ao mérito, não há qualquer 
questionamento, tendo em vista que o PLV nº 25, de 
2005:

a) aprimora o regime tributário aos pla-
nos de previdência complementar, aos planos 
de seguro de vida com cláusula de cobertura 
por sobrevivência e aos FAPI;

b) disciplina com clareza a questão da 
anistia fiscal e da adesão ao regime especial 
de tributação da Medida Provisória nº 2.222, 
de 4 de setembro de 2001.

Não obstante todas as questões acima expostas, 
tomou-se fundamental acrescentar ao texto do PLV nº 
25, de 2005, muitas das medidas de desoneração tri-
butária que beneficiaram diversos segmentos do setor 
produtivo nacional e que foram instituídas por meio da 
MPV nº 252, de 2005, apelidada de “MP do bem”.

Tais inovações, muitas das quais ansiosamente 
aguardadas pelos contribuintes, tiveram a finalidade 
de acelerar o processo de recuperação econômica, 
de ampliar o superávit comercial brasileiro e, principal-
mente, de transferir à sociedade recursos financeiros 
auferidos pela União em decorrência dos seguidos 
recordes de arrecadação tributária.

Infelizmente, tais inovações não foram efetivadas 
tendo o fim da vigência da mencionada Medida Pro-
visória e, diante disso, projetos de investimento ficam 
imediatamente mais caros, podendo provocar perdas 
de difícil reversibilidade.

Sabendo que a não aprovação da MP do Bem 
provoca incertezas e aumento do custo dos projetos 
de investimento, com impacto sensível sobre as de-
cisões correntes e futuras, proponho, como resposta 
rápida e inequívoca que o Congresso Nacional pode 
oferecer para solucionar esse problema, a reintrodução 
das inovações originadas do texto original da Medida 
Provisória nº 252, de 2005, com as modificações de-
correntes dos profundos debates ocorridos na Câma-
ra dos Deputados e no Senado Federal, na forma de 
um substitutivo.

Deve-se salientar, a propósito, que não há qual-
quer mácula de inconstitucionalidade na proposta de 
resgatar, da perda de ineficácia, as medidas instituídas 
pela então chamada MP do Bem. A referida Medida 
Provisória, como já ressaltado, não foi rejeitada pelo 
Congresso Nacional. Ao contrário, perdeu eficácia 
exatamente porque não houve deliberação definitiva 
e tempestiva de ambas as Casas, tal como determina 
a Constituição Federal. Em casos tais, se a Constitui-
ção, em seu art. 62, § 10, é clara em vedar a reedição 
de medidas provisórias rejeitadas ou que tenham per-
dido eficácia, nada há que obste o próprio Congresso 
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Nacional, mediante emenda em outra medida provisó-
ria, restabeleça a eficácia de disposições que entenda 
conveniente e oportuna.

Superada essa preliminar, prosseguiremos com 
a análise do mérito.

Para fomentar a expansão das exportações, será 
importante a continuidade do Regime Especial de Aqui-
sição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras 
(Recap), que suspende a exigência da Contribuição 
para os Programas de Integração Social e de Forma-
ção do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e 
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) incidentes sobre importação ou aqui-
sição no mercado interno de diversos bens de capital, 
quando adquiridos por empresas preponderantemente 
exportadoras.

No texto do nosso substitutivo, mantivemos a am-
pliação do alcance do Recap ao setor náutico, essencial 
para garantir nosso crescimento sustentado, além de 
ser atividade largamente empregadora.

Ademais, o substitutivo contemplou outros aper-
feiçoamentos na legislação da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins. Citamos, em primeiro lugar, a 
garantia de isonomia tributária entre as operações de 
venda e locação de máquinas. Para tanto, passa-se 
a admitir que as empresas que adquirem máquinas 
destinadas à locação também possam, à semelhança 
das que compram para revender, descontar os créditos 
relativos àquelas contribuições.

Benefícios referentes ao PIS/Pasep e à Cofins 
também estão sendo concedidos à indústrias de pa-
pel. Há grande acúmulo de créditos tributários nesse 
setor, especialmente naquelas indústrias que expor-
tam ou destinam parte significativa de sua produção 
para a impressão de livros, jornais e periódicos, que 
são isentos daquelas contribuições. Para reduzir esses 
créditos, essas empresas poderão importar ou adqui-
rir máquinas com suspensão de PIS/Pasep e Cofins, 
quando destinadas a produzir papéis para impressão 
de livros, jornais e periódicos.

A indústria petroquímica, da mesma forma, foi 
beneficiada. Acabou-se com a diferença fiscal existente 
entre as petroquímicas à base de gás natural e à base 
de nafta. Para tanto, restabeleceu-se a sistemática 
que vigia até as mais recentes leis que disciplinaram 
as novas hipóteses de incidência não-cumulativa em 
relação ao PIS/Pasep e à Cofins.

Além disso, foram corrigidas algumas imperfei-
ções na tributação do PIS/Pasep e da Cofins.

O conceito de cerealista foi aprimorado, retiran-
do-lhe a obrigatoriedade de secar o grão, de forma a 
facilitar o aproveitamento do crédito presumido a que 
faz jus o adquirente do grão.

Expandiu-se a nova sistemática de cobrança 
das referidas contribuições para todos os segmentos 
do setor de reciclagem, desonerando-se sua cadeia 
produtiva. Espera-se, com as novas medidas introduzi-
das, provocar a migração de empresas informais para 
a formalidade, gerando imediata diminuição da sone-
gação fiscal, posteriormente, geração de empregos, 
benefícios ambientais e desenvolvimentos de novas 
tecnologias.

No âmbito da Zona Franca de Manaus (ZFM), 
por sua vez, foram corrigidas distorções na tributação 
concentrada (monofásica) do álcool para fins carbu-
rantes e dos produtos referidos no art. 2º, § 1º da Lei 
nº 10.833, de 2003.

Também para reforçar a capacidade exportadora 
nacional, especificamente para as empresas de tecno-
logia da informação, será valioso o Regime Especial de 
Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços 
de Tecnologia da Informação (Repes), que suspende a 
incidência daquelas mesmas contribuições sociais na 
importação ou aquisição no mercado interno de bens 
e serviços destinados ao desenvolvimento de software 
e aos serviços de tecnologia da informação.

Ademais, com a finalidade de incrementar o po-
tencial inovador do empresariado brasileiro, fortalecen-
do-o para a competição internacional, as medidas de 
estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico 
serão fundamentais. As empresas que invistam em 
inovação serão diretamente beneficiadas. Da mesma 
forma, o estímulo à contratação de pesquisadores vai 
ampliar a empregabilidade de mestres e doutores que 
atuam em atividades de inovação tecnológica.

É importante ressaltar que mantivemos no subs-
titutivo o enfoque regionalizado a essas medidas, des-
tacando o crédito do imposto sobre a renda retido na 
fonte ficará condicionado ao compromisso de investir 
em pesquisa o dobro do valor do beneficio, cai para 
uma vez e meia o valor desse benefício, quando a pes-
soa jurídica estiver nas áreas de atuação da extintas 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
– Sudene e Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia – Sudam. Nesse mesmo sentido, a subven-
ção da remuneração de mestres e doutores, pela União, 
terá limites diferenciados, de acordo com a região em 
que se localiza a empresa empregadora: até 60% nas 
áreas de atuação da extintas Sudene e Sudam, e até 
40% nas demais áreas.

Dessa forma, praticamente sem renúncia de re-
ceita, privilegia-se o investimento em pesquisa nas 
áreas onde esta é mais escassa, nas regiões Norte e 
Nordeste do Brasil.

Ainda em relação às medidas de combate às de-
sigualdades regionais, incluímos no substitutivo norma 
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que garante a fruição dos benefícios regionais previs-
tos na Medida Provisória nº 2.199-14, de 2001, pelo 
prazo fixo de dez anos. Assim, o ano de 2013 passa a 
ser o prazo máximo para iniciar a fruição do benefício, 
e não para cessá-la, como e atualmente. Com isso, os 
novos projetos para aquelas regiões terão até aquele 
ano para entrar em operação, garantida a redução do 
imposto de renda pelos dez anos seguintes.

No mesmo sentido, a fim de estimular o desen-
volvimento regional, foram incluídos benefícios para 
as chamadas áreas de livre comércio (ALC) e os Es-
tados que fazem parte da Amazônia Ocidental. Com 
a abertura da economia, essas áreas perderam sua 
atratividade como pólo de comércio e consumo. Por 
esse motivo, é necessário estimular outras potenciali-
dades dessas regiões.

O substitutivo, portanto, insere benefícios fis-
cais específicos para a industrialização de produtos 
nessas áreas: expande o universo dos produtos pas-
síveis de industrialização nas ALC e nos Estados da 
Amazônia Ocidental; amplia a extensão geográfica da 
isenção do IPI relativa aos produtos industrializados 
nessas regiões para todo o território nacional; equa-
liza o tratamento tributário do 1H incidente sobre os 
produtos nacionais relativamente a todas as ALC exis-
tentes, independentemente de se localizarem ou não 
na Amazônia Ocidental. Com isso, busca-se viabilizar 
a existência das atuais ALC e possibilitar a efetiva im-
plantação das demais.

Também se afastou a incidência de tributos inci-
dentes sobre a exportação de bens da Zona Franca de 
Manaus. É injustificável que os produtos importados, 
tais como os bens de capital e os insumos industriais, 
que entram na ZFM com os benefícios do Decreto-
Lei nº 288, de 1967, que ora se altera, quando de sua 
exportação para o exterior, devam pagar os tributos e 
contribuições devidos por ocasião da entrada desses 
bens no País. Ao permitir situação como essa estaría-
mos consentindo com a “exportação de tributos”, o que 
dificultaria, ou até mesmo inviabilizaria, as exportações 
pretendidas, justamente em um momento em que o 
Brasil tem envidado todos os esforços para atingir o 
superávit de nossa balança comercial.

Por outro lado, reduziu-se em um ponto percentual 
a obrigatoriedade de recursos em pesquisa e desen-
volvimento para as empresas fabricantes de monitores 
de vídeo situadas na Zona Franca de Manaus.

Relativamente às medidas de inclusão digital, 
será reduzida a zero da alíquota de PIS/Pasep e Co-
fins incidente sobre a venda a varejo de unidades de 
processamento digital, o que será imprescindível para 
baratear seus custos e facilitar o acesso da população 
aos equipamentos de informática.

Por sua vez, ainda no âmbito da inclusão digital, 
incluímos no benefício da suspensão do PIS/Pasep e 
da Cofins, as vendas feitas por intermédio de empre-
sas de arrendamento mercantil (leasing). Trata-se de 
modalidade adotada comumente por pessoas físicas 
para aquisição de equipamentos de informática, e não 
há razão técnica ou jurídica para manter tais contra-
tos fora do beneficio, dando liberdade de escolha ao 
consumidor.

No que tange às alterações na chamada Lei do 
Simples, que trata do regime de tributação das micro-
empresas e empresas de pequeno porte, é importante 
ressaltar a correção de imperfeições no processo de 
exclusão de empresas do regime, as quais acarreta-
vam sérios prejuízos para empresas que tinham débi-
tos seus inscritos em Dívida Ativa.

Em benefício das pessoas físicas, por sua vez, a 
alteração das regras tributárias relativas ao imposto de 
renda incidente sobre ganhos de capital, especialmen-
te para bens imóveis é uma questão muito bem vinda. 
Com essas alterações, custo das transações imobili-
árias será reduzido, fomentando, conseqüentemente, 
a indústria da construção civil, que, como se sabe, é 
intensiva demandante de mão-de-obra.

A propósito, o setor de construção civil será be-
neficiado com salutares mudanças nas regras de tri-
butação da incorporação imobiliária.

Há ainda os aperfeiçoamentos nas regras dos 
fundos de investimento vinculados a planos de previ-
dência, na lei do processo administrativo fiscal (com-
pensação de oficio e composição do Conselho de 
Contribuintes), nos prazos de recolhimento de impos-
tos e contribuições, além de beneficiar, com redução 
de vários impostos e contribuições, bens e serviços 
de setores econômicos específicos.

É de mencionar, ainda, o dispositivo criado para 
possibilitar a dedução tributária dos gastos com a 
aquisição de selos de controle. Com isso, barateia-se 
e, portanto, estimula-se a aquisição dos selos, o que 
facilita o controle e reduz a concorrência desleal dos 
que atuam à margem da legalidade.

O mercado imobiliário também foi beneficiado 
pelas alterações propostas no Senado Federal. Os 
Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) passarão 
a receber o mesmo tratamento relacionado ao impos-
to de renda já vigente para as Letras Hipotecárias, os 
Certificados de Recebíveis Imobiliários e as Letras 
de Crédito Imobiliário. Com isso, o mercado de imó-
veis passa a dispor de um amplo leque de opções de 
financiamento, com segurança e transparência para 
tomadores e credores.

Também no âmbito do imposto de renda de pes-
soas jurídicas que prestam serviços profissionais, in-
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clusive em caráter personalíssimo, incluímos previsão 
de edição de lei especial que verse sobre regime op-
tativo de tributação.

Como matérias correlatas aos temas tratados na 
MP do Bem, foram mantidas mais outras alterações 
implementadas pelo Senado Federal.

Permanece a instituição do teto à multa instituída 
pela Lei nº 9.817, de 1999. A aplicação dessa multa, 
que incidia sobre importação irregular, de acordo com a 
redação original, poderia chegar a dez vezes o valor da 
importação. A alteração incluída limita a cem por cento do 
valor equivalente em reais da respectiva importação.

Também foram mantidas as alterações na Lei nº 
8.987, de 1996, para disciplinar sistema de garantia para 
empréstimos de longo prazo, vão facilitar a realização dos 
contratos das chamadas Parcerias Público-Privadas.

Além desses, outra importante contribuição que 
foi incluída no texto do substitutivo é o conjunto de 
mecanismos de viabilização de um novo plano de par-
celamento de débitos municipais perante o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), o qual alcançará 
parcela considerável dos Municípios brasileiros.

A inadimplência generalizada que acomete os 
Municípios brasileiros, especialmente os pequenos 
e a demora na aprovação da Reforma Tributária, que 
vem impedindo os prefeitos de cumprirem com suas 
competências constitucionais, em detrimento da po-
pulação mais carente, motivam o Senado Federal a 
reapresentar um plano de parcelamento racional e 
factível, que atenda aos anseios dos prefeitos e que 
não prejudique as contas do INSS. Como muito bem 
já defendeu o nobre Senador Romero Jucá, “o alívio 
dos Municípios não pode se dar à custa do aumento 
do déficit da Previdência”.

Feito isso, esperamos que os Municípios possam 
voltar à situação de regularidade, retomando a presta-
ção de seus serviços, essenciais para minorar o sofri-
mento da população de mais baixa renda.

Por fim, tendo em vista a necessidade de ado-
tar uma política tributária mais adequada para o setor 
da agroindústria e para o produtor rural pessoa física 
que contribuem sobre a receita bruta proveniente da 
comercialização da sua produção, em substituição à 
contribuição incidente sobre a folha de salários, propo-
mos a redução da alíquota da contribuição previdenci-
ária incidente sobre a comercialização da produção da 
agroindústria e do produtor rural pessoa física.

Deve-se ressaltar que não há custos, pois o va-
lor de arrecadação derivado das alíquotas reduzidas, 
incidentes sobre a receita bruta, equivale ao valor de 
arrecadação da contribuição de 23% incidente sobre 
a folha de salários da agroindústria e do produtor rural 
pessoa física.

Podemos, por fim, citar diversos aperfeiçoamentos 
incorporados no substitutivo ao PLV nº. 25, de 2005, 
ente os quais os pertinentes à Lei de Falências, à Lei 
do Processo Administrativo-fiscal, ao sistema de des-
contos tarifários de energia elétrica, ao regime legal 
dos fundos de investimento e de previdência comple-
mentar, à Lei de Licitações, ao tratamento tributário 
das operações com derivativos e às relativas a preços 
de transferências, bem como diversos outras medidas 
pontuais, que darão mais segurança e credibilidade às 
nossas instituições.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à 
admissibilidade, à adequação financeira e orçamen-
tária; à constitucionalidade, à juridicidade e à técnica 
legislativa da MPV nº. 255, de 2005; e, no mérito, à 
aprovação do PLV nº. 25, de 2005, por meio do se-
guinte substitutivo:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 28, DE 2005

Institui o Regime Especial de Tributa-
ção para a Plataforma de Exportação de Ser-
viços de Tecnologia da Informação – REPES, 
o Regime Especial de Aquisição de Bens 
de Capital para Empresas Exportadoras 
– RECAP e o Programa de Inclusão Digital; 
dispõe sobre incentivos fiscais para a ino-
vação tecnológica; altera o Decreto-lei nº. 
288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto 
nº. 70.235, de 6 de março de 1972, o Decre-
to-Lei nº. 2.287, de 23 de julho de 1986, as 
Leis nºs 4.502, de 30 de novembro de 1964, 
8.245, de 38 de outubro de 1991, 8.212, de 
24 de julho de 1991, 8.387, de 30 de dezem-
bro de 1991, 8.666, de 21 de junho de 1993, 
8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, 8.989, de 24 de fe-
vereiro de 1995, 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317, de 
5 de dezembro de 1996, 9.363, de 13 de de-
zembro de 1996, 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
10.336, de 19 de dezembro de 2001, 10.438, 
de 26 de abril de 2002, 10.485, de 3 de julho 
de 2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 
de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 
2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.033, 
de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29 
de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de de-
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zembro de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro 
de 2005 e a Medida Provisória nº. 2.199-14, 
de 24 de agosto de 2001; revoga a Lei nº. 
8.661, de 2 de junho de 1993, e dispositivos 
das Leis nºs 8.668 de 25 de junho de 1993, 
8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, 10.931, de 2 de 
agosto de 2004, e da Medida Provisória nº. 
2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Regime Especial de Tributação para a 
 Plataforma de Exportação de Serviços de  

Tecnologia da Informação – REPES

Art. 1º Fica instituído o Regime Especial de Tri-
butação para a Plataforma de Exportação de Serviços 
de Tecnologia da Informação – REPES, nos termos 
desta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará, 
em regulamento, as condições necessárias para a ha-
bilitação ao Repes.

Art. 2º E beneficiária do Repes a pessoa jurídica 
que exerça exclusivamente as atividades de desenvol-
vimento de software ou de prestação de serviços de 
tecnologia da informação, cumulativamente ou não, e 
que, por ocasião da sua opção pelo Repes, assuma 
compromisso de exportação igual ou superior a 80% 
(oitenta por cento) de sua receita bruta anual de venda 
de bens e serviços.

§ 1º A receita bruta de que trata o caput deste 
artigo será considerada após excluídos os impostos e 
contribuições incidentes sobre a venda.

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica 
à pessoa jurídica que tenha suas receitas, no todo ou 
em parte, submetidas ao regime de incidência cumu-
lativa da Contribuição para o Programa de Integração 
Social-PIS/pasep e da Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social – COFINS.

§ 3º Não se aplicam a pessoa jurídica optante 
pelo Repes as disposições do inciso XXV do art. 10 da 
Lei nº. 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

Art. 3º Para fins de controle da produção e da 
comprovação de que o contratante do serviço pres-
tado seja residente ou domiciliado no exterior, o be-
neficiário do Repes utilizará programa de computa-
dor que permita o controle da produção dos serviços 
prestados.

§ 1º A Receita Federal do Brasil terá acesso on 
line, pela Internet, às informações e ao programa de 
que trata o caput deste artigo, para fins de auditoria, 
com controle de acesso mediante certificação digital.

§ 2º Para fins de reconhecimento da utilização da 
infra-estrutura de software e hardware, o programa de 
que trata o caput deste artigo será homologado pela 
Receita Federal do Brasil, sendo-lhe facultado o aces-
so ao código-fonte.

Art. 4º No caso de venda ou de importação de 
bens novos destinados ao desenvolvimento, no País, 
de software e de serviços de tecnologia da informa-
ção, fica suspensa a exigência:

I – da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre a receita bruta da 
venda no mercado interno, quando os referi-
dos bens forem adquiridos por pessoa jurídica 
beneficiária do Repes para incorporação ao 
seu ativo imobilizado;

II – da Contribuição para o PIS/Pasep – 
Importação e da Cofins-Importação, quando os 
referidos bens forem importados diretamente 
por pessoa jurídica beneficiária do Repes para 
incorporação ao seu ativo imobilizado.

§ 1º Nas notas fiscais relativas ã venda de que 
trata o inciso I do caput deste artigo, deverá constar a 
expressão “Venda efetuada com suspensão da exigên-
cia da Contribuição pra o PIS/Pasep e da Cofins”, com 
a especificação do dispositivo legal correspondente.

§ 2º Na hipótese deste artigo, o percentual de ex-
portações de que trata o art. 2º desta Lei será apurado 
considerando-se a média obtida, a partir do ano-calen-
dário subseqüente ao do início de utilização dos bens 
adquiridos no âmbito do Repes, durante o período de 
3 (três) anos-calendário.

§ 3º O prazo de início de utilização a que se re-
fere o § 2º deste artigo não poderá ser superior a 1 
(um) ano, contado a partir da aquisição.

§ 4º Os bens beneficiados pela suspensão re-
ferida no capto deste artigo serão relacionados em 
regulamento.

Art. 5º No caso de venda ou de importação de 
serviços destinados ao desenvolvimento, no País, de 
software e de serviços de tecnologia da informação, 
fica suspensa a exigência:

I – da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida 
pela prestadora de serviços, quando tomados 
por pessoa jurídica beneficiária do Repes;

II – da Contribuição para o PIS/Pasep 
– Importação e da Cofins/Importação, para 
serviços importados diretamente por pessoa 
jurídica beneficiária do Repes.

§ 1º Nas notas fiscais relativas aos serviços de 
que trata o inciso I do capto deste artigo, deverá cons-
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tar a expressão “Venda de serviços efetuada com sus-
pensão da exigência da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins”, com a especificação do dispositivo legal 
correspondente.

§ 2º Na hipótese do disposto neste artigo, o per-
centual de exportação a que se refere o art. 2º desta 
Lei será apurado considerando as vendas efetuadas 
no ano-calendário subseqüente ao da prestação do 
serviço adquirido com suspensão.

§ 3º Os serviços beneficiados pela suspensão 
referida no caput deste artigo serão relacionados em 
regulamento.

Art. 6º As suspensões de que tratam os arts. 4º 
e 5º desta Lei convertem-se em alíquota 0 (zero) após 
cumprida a condição de que trata o caput do art. 2º 
desta Lei, observados os prazos de que tratam os §§ 
2º e 3º do art. 4º e o § 2º do art. 5º desta Lei.

Art. 7º A adesão ao Repes fica condicionada à 
regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos 
tributos e contribuições administrados pela Receita 
Federal do Brasil.

Art. 8º A pessoa jurídica beneficiária do Repes 
terá a adesão cancelada:

I – na hipótese de descumprimento do 
compromisso de exportação de que trata o 
art. 2º desta Lei;

II – sempre que se apure que o bene-
ficiário:

a) não satisfazia as condições ou não 
cumpria os requisitos para a adesão; ou

b) deixou de satisfazer as condições ou 
de cumprir os requisitos para a adesão;

III – a pedido.
§ 1º Na ocorrência do cancelamento da adesão 

ao Repes, a pessoa jurídica dele excluída fica obrigada 
a recolher juros e multa de mora, na forma da lei, con-
tados a partir da data da aquisição no mercado interno 
ou do registro da Declaração de Importação, confor-
me o caso, referentes às contribuições não pagas em 
decorrência da suspensão de que tratam os arts. 4º e 
5º desta Lei, na condição de contribuinte, em relação 
aos bens ou serviços importados, ou na condição de 
responsável, em relação aos bens ou serviços adqui-
ridos no mercado interno.

§ 2º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 1º deste artigo, caberá lança-
mento de ofício, com aplicação de juros e da multa de 
que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996.

§ 3º Relativamente à Contribuição para o PIS/Pa-
sep e à Cofins, os juros e multa, de mora ou de ofício, 
de que trata este artigo serão exigidos:

I – isoladamente, na hipótese de que trata 
o inciso I do caput deste artigo;

II – juntamente com as contribuições não 
pagas, na hipótese de que tratam os incisos II 
e III do caput deste artigo.

§ 4º Nas hipóteses de que tratam os incisos I e 
II do caput deste artigo, a pessoa jurídica excluída do 
Repes somente poderá efetuar nova adesão após o 
decurso do prazo de 2 (dois) anos, contado da data 
do cancelamento.

§ 5º Na hipótese do inciso I do caput deste ar-
tigo, a multa, de mora ou de ofício, a que se referem 
os §§ 1º e 2º deste artigo e o art. 9º desta Lei será 
aplicada sobre o valor das contribuições não propor-
cionalmente à diferença entre o percentual mínimo 
de exportações estabelecido no art. 2º desta Lei e o 
efetivamente alcançado.

Art. 9º A transferência de propriedade ou a cessão 
de uso, a qualquer título, dos bens importados ou adqui-
ridos no mercado interno com suspensão da exigência 
das contribuições de que trata o art. 4º desta Lei, antes 
da conversão das alíquotas a 0 (zero), conforme o dispos-
to no art. 6º desta Lei, será precedida de recolhimento, 
pelo beneficiário do Repes, de juros e multa de mora, 
na forma da lei, contados a partir da data da aquisição 
ou do registro da Declaração de Importação, conforme o 
caso, na condição de contribuinte, em relação aos bens 
importados, ou na condição de responsável, em relação 
aos bens adquiridos no mercado interno.

§ 1º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do caput deste artigo, caberá lança-
mento de ofício, com aplicação de juros e da multa de 
que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996.

§ 2º Os juros e multa, de mora ou de ofício, de 
que trata este artigo serão exigidos:

I – juntamente com as contribuições não 
pagas, no caso de transferência de proprieda-
de efetuada antes de decorridos 18 (dezoito) 
meses da ocorrência dos fatos geradores;

II – isoladamente, no caso de transferên-
cia de propriedade efetuada após decorridos 
18 (dezoito) meses da ocorrência dos fatos 
geradores.

Art. 10. É vedada a adesão ao Repes de pessoa 
jurídica optante do Sistema Integrado de Pagamento 
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.

Art. 11. A importação dos bens relacionados pelo 
Poder Executivo na forma do § 4º do art. 4º, sem simi-
lar nacional, efetuada diretamente pelo beneficiário do 
Repes para a incorporação ao seu ativo imobilizado, 
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será efetuada com suspensão da exigência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI.

§ 1º A suspensão de que trata o caput deste 
artigo converte-se em isenção após cumpridas as 
condições de que trata o art. 2º desta Lei, observa-
dos os prazos de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 4º 
desta Lei.

§ 2º Na ocorrência do cancelamento da adesão 
ao Repes, na forma do art. 8º desta Lei, a pessoa ju-
rídica dele excluída fica obrigada a recolher juros e 
multa de mora, na forma da lei, contados a partir da 
ocorrência do fato gerador, referentes ao imposto não 
pago em decorrência da suspensão de que trata o 
caput deste artigo.

§ 3º A transferência de propriedade ou a ces-
são de uso, a qualquer título, dos bens importados 
com suspensão da exigência do IPI na forma do ca-
put deste artigo, antes de ocorrer o disposto no § 1º 
deste artigo, será precedida de recolhimento, pelo 
beneficiário do Repes, de juros e multa de mora, na 
forma da lei, contados a partir da ocorrência do fato 
gerador.

§ 4º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma dos §§ 2º ou 3º deste artigo, caberá 
lançamento de ofício do imposto, acrescido de juros 
e da multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996.

CAPÍTULO II 
Do Regime Especial de Aquisição de Bens  

de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP

Art. 12. Fica instituído o Regime Especial de Aqui-
sição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras 
– RECAP, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo disciplina-
rá, em regulamento, as condições para habilitação 
do Recap.

Art. 13. É beneficiária do Recap a pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora, assim considerada 
aquela cuja receita bruta decorrente de exportação 
para o exterior, no ano-calendário imediatamente an-
terior à adesão ao Recap, houver sido igual ou su-
perior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta 
total de venda de bens e serviços no período, e que 
assuma compromisso de manter esse percentual de 
exportação durante o período de 2 (dois) anos-ca-
lendário.

§ 1º A receita bruta de que trata o caput deste 
artigo será considerada após excluídos os impostos e 
contribuições incidentes sobre a venda.

§ 2º A pessoa jurídica em início de atividade ou 
que não tenha atingido no ano anterior o percentual 
de receita de exportação exigido no caput deste artigo 

poderá se habilitar ao Recap desde que assuma com-
promisso de auferir, no período de 3 (três) anos-calen-
dário, receita bruta decorrente de exportação para o 
exterior de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua 
receita bruta total de venda de bens e serviços.

§ 3º O disposto neste artigo:

I – não se aplica às pessoas jurídicas 
optantes pelo Simples e às que tenham suas 
receitas, no todo ou em parte, submetidas ao 
regime de incidência cumulativa da Contribui-
ção para o PIS/Pasep e da Cofins;

II – aplica-se a estaleiro naval brasileiro, 
no caso de aquisição ou importação de bens 
de capital relacionados em regulamento, des-
tinados à incorporação ao seu ativo imobiliza-
do para utilização nas atividades de constru-
ção, conservação, modernização, conversão 
e reparo de embarcações pré-registradas ou 
registradas no Registro Especial Brasileiro 
– REB, instituído pela Lei nº 9.432, de 8 de ja-
neiro de 1997, independentemente de efetuar 
o compromisso de exportação para o exterior 
de que trata o caput e o § 2º, ou de possuir 
receita bruta decorrente de exportação para 
o exterior.

Art. 14. No caso de venda ou de importação de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, 
novos, fica suspensa a exigência:

I – da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre a receita bruta da 
venda no mercado interno, quando os referi-
dos bens forem adquiridos por pessoa jurídica 
beneficiária do Recap para incorporação ao 
seu ativo imobilizado;

II – da Contribuição para o PIS/Pasep– 
Importação e da Cofins-Importação, quando os 
referidos bens forem importados diretamente 
por pessoa jurídica beneficiária do Recap para 
incorporação ao seu ativo imobilizado.

§ 1º O benefício de suspensão de que trata este 
artigo poderá ser usufruído nas aquisições e importa-
ções realizadas no período de 3 (três) anos contados 
da data de adesão ao Recap.

§ 2º O percentual de exportações de que tratam o 
caput e o § 2º do art. 13 desta Lei será apurado consi-
derando-se a média obtida, a partir do ano-calendário 
subseqüente ao do início de utilização dos bens adqui-
ridos no âmbito do Recap, durante o período de:

I – 2 (dois) anos-calendário, no caso do 
caput do art. 13 desta Lei; ou
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II – 3 (três) anos-calendário, no caso do 
§ 2º do art. 13 desta Lei.

§ 3º O prazo de início de utilização a que se re-
fere o § 2º deste artigo não poderá ser superior a 3 
(três) anos.

§ 4º A pessoa jurídica que não incorporar o bem 
ao ativo imobilizado, revender o bem antes da con-
versão da alíquota a O (zero), na forma do § 3º deste 
artigo, ou não atender às demais condições de que 
trata o art. 13 desta Lei, fica obrigada a recolher juros 
e multa de mora, na forma da lei, contados a partir 
da data da aquisição ou do registro da Declaração de 
Importação – DI, referentes às contribuições não pa-
gas em decorrência da suspensão de que trata este 
artigo, na condição:

I – de contribuinte, em relação à Contri-
buição para o PIS/Pasep-Importação e à Co-
fins-Importação;

II – de responsável, em relação à Contri-
buição para o PIS/Pasep e à Cofins.

§ 5º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4º deste artigo, caberá lança-
mento de ofício, com aplicação de juros e da multa de 
que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996.

§ 6º Os juros e multa, de mora ou de oficio, de 
que trata este artigo serão exigidos:

I – isoladamente, na hipótese em que o 
contribuinte não alcançar o percentual de ex-
portações de que tratam o caput e o § 2º do 
art. 13 desta Lei.

II – juntamente com as contribuições 
não pagas, nas hipóteses em que a pessoa 
jurídica não incorporar o bem ao ativo imo-
bilizado, revender o bem antes da conversão 
da alíquota a O (zero), na forma do § 3º ou 
desatender as demais condições do art. 13 
desta Lei.

§ 7º Nas notas fiscais relativas á venda de 
que trata o caput deste artigo deverá constar a 
expressão “Venda efetuada com suspensão da 
exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins”, com a especificação do dispositivo legal 
correspondente.

§ 8º A suspensão de que trata este artigo con-
verte-se em alíquota o (zero) após:

I – cumpridas as condições de que trata 
o caput do art. 13, observado o prazo do in-
ciso I do § 2º deste artigo;

II – cumpridas as condições do § 2º do 
art. 13, observado o prazo do inciso II do § 2º 
deste artigo;

III – transcorrido o prazo de 18 (dezoi-
to) meses, contado da data da aquisição, no 
caso do beneficiário de que trata o inciso II do 
§ 3º do art. 13.

§ 9º A pessoa jurídica que efetuar o compro-
misso de que trata o § 2º do art. 13 desta Lei po-
derá, ainda, observadas as mesmas condições ali 
estabelecidas, utilizar o beneficio de suspensão de 
que trata o art. 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004.

§ 10. Na hipótese de não atendimento do percen-
tual de que tratam o caput e o § 2º do art. 13 desta 
Lei, a multa, de mora ou de ofício, a que se refere o § 
4º deste artigo será aplicada sobre o valor das contri-
buições não recolhidas, proporcionalmente à diferença 
entre o percentual mínimo de exportações estabelecido 
e o efetivamente alcançado.

Art. 15. A adesão ao Recap fica condicionada á 
regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos 
tributos e contribuições administrados pela Receita 
Federal do Brasil.

Art. 16. Os bens beneficiados pela suspensão da 
exigência de que trata o art. 14 desta Lei serão rela-
cionados em regulamento.

CAPÍTULO III 
Dos Incentivos à Inovação Tecnológica

Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos 
seguintes incentivos fiscais:

I – dedução, para efeito de apuração do 
lucro líquido, de valor correspondente à soma 
dos dispêndios realizados no período de apu-
ração com pesquisa tecnológica e desenvolvi-
mento de inovação tecnológica, classificáveis 
como despesas operacionais, pela legislação 
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
– IRPJ, ou como pagamento na forma prevista 
no § 2º deste artigo;

II – redução de 50% (cinqüenta por 
cento) do imposto sobre Produtos Industria-
lizados – IPI incidente sobre equipamentos, 
máquinas, aparelhos e instrumentos, bem 
como os acessórios sobressalentes e ferra-
mentas que acompanhem esses bens, des-
tinados à pesquisa e ao desenvolvimento 
tecnológico;

III – depreciação acelerada, calculada 
pela aplicação da taxa de depreciação usual-
mente admitida, multiplicada por 2 (dois), sem 
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prejuízo da depreciação normal das máqui-
nas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, 
novos, destinados à utilização nas atividades 
de pesquisa tecnológica e desenvolvimento 
de inovação tecnológica, para efeito de apu-
ração do IRPJ;

IV – amortização acelerada, mediante 
dedução como custo ou despesa operacional, 
no período de apuração em que forem efetu-
ados, dos dispêndios relativos à aquisição de 
bens intangíveis, vinculados exclusivamente 
às atividades de pesquisa tecnológica e de-
senvolvimento de inovação tecnológica, clas-
sificáveis no ativo diferido do beneficiário, para 
efeito de apuração do IRPJ;

V – crédito do imposto sobre a renda 
retido na fonte, incidente sobre os valores pa-
gos, remetidos ou creditados a beneficiários 
residentes ou domiciliados no exterior, a título 
de royalties, de assistência técnica ou cientí-
fica e de serviços especializados, previstos 
em contratos de transferência de tecnologia 
averbados ou registrados nos termos da Lei 
nº 9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguin-
tes percentuais:

a) 20% (vinte por cento), relativamente 
aos períodos de apuração encerados a partir 
de 1º de janeiro de 2006 até 31 de dezembro 
de 2008;

b) 10% (dez por cento), relativamente 
aos períodos de apuração encenados a partir 
de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro 
de 2613;

VI – redução a O (zero) da alíquota do 
imposto de renda retido na fonte nas remes-
sas efetuadas para o exterior destinadas ao 
registro e manutenção de marcas, patentes 
e cultivares.

§ 1º Considera-se inovação tecnológica a con-
cepção de novo produto ou processo de fabricação, 
bem como a agregação de novas funcionalidades ou 
características ao produto ou processo que implique 
melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade 
ou produtividade, resultando maior competitividade 
no mercado.

§ 2º O disposto no inciso I do caput deste artigo 
aplica-se também aos dispêndios com pesquisa tec-
nológica e desenvolvimento de inovação tecnológica 
contratados no País com universidade, instituição de 
pesquisa ou inventor independente de que trata o in-
ciso IX do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro 
de 2004, desde que a pessoa jurídica que efetuou o 
dispêndio fique com a responsabilidade, o risco em-

presarial, a gestão e o controle da utilização dos re-
sultados dos dispêndios.

§ 3º Na hipótese de dispêndios com assistência 
técnica, científica ou assemelhados e de royalties por 
patentes industriais pagos a pessoa física ou jurídica 
no exterior, a dedutibilidade fica condicionada à obser-
vância do disposto nos arts. 52 e 71 da Lei nº 4.506, 
de 30 de novembro de 1964.

§ 4º Na apuração dos dispêndios realizados com 
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica, não serão computados os montantes alo-
cados como recursos não reembolsáveis por órgãos 
e entidades do Poder Público.

§ 5º O benefício a que se refere o inciso V do 
caput somente poderá ser usufruído por pessoa jurí-
dica que assuma o compromisso de realizar dispên-
dios em pesquisa no País, em montante equivalente 
a, no mínimo:

I – uma vez e meia o valor do benefício, 
para pessoas jurídicas nas áreas de atuação 
das extintas Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste – SUDENE e Superin-
tendência de Desenvolvimento da Amazônia 
– SUDAM;

II – o dobro do valor do benefício, nas 
demais regiões.

§ 6º A dedução de que trata o inciso I do ca-
put deste artigo aplica-se para efeito de apuração da 
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL.

§ 7º A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos 
de que trata este artigo fica obrigada a prestar, em 
meio eletrônico, informações sobre os programas de 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na 
forma estabelecida em regulamento.

§ 8º A quota de depreciação acelerada de que 
trata o inciso III do caput deste artigo constituirá ex-
clusão do lucro líquido para fins de determinação do 
lucro real, e será controlada em livro fiscal de apura-
ção do lucro real.

§ 9º O total da depreciação acumulada, incluin-
do a contábil e a acelerada, não poderá ultrapassar o 
custo de aquisição do bem.

§ 10. A partir do período de apuração em que for 
atingido o limite de que trata o § 9º deste artigo, o valor 
da depreciação registrado na escrituração comercial 
deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de 
determinação do lucro real.

Art. 18. Poderão ser deduzidas como despesas 
operacionais, na forma do inciso I do caput do art. 
17 desta Lei e de seu § 6º, as importâncias transferi-
das a microempresas e empresas de pequeno porte 
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de que trata a Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999, 
destinadas à execução de pesquisa tecnológica e de 
desenvolvimento de inovação tecnológica de interesse 
e por conta e ordem da pessoa jurídica que promoveu 
a transferência, ainda que a pessoa jurídica recebe-
dora dessas importâncias venha a ter participação no 
resultado econômico do produto resultante.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se às trans-
ferências de recursos efetuadas para inventor inde-
pendente de que trata o inciso IX do art. 2º da Lei nº 
10.973, de 2 de dezembro de 2004.

§ 2º Não constituem receita das microempresas e 
empresa de pequeno porte, nem rendimento do inven-
tor independente, as importâncias recebidas na forma 
do caput deste artigo, desde que utilizadas integral-
mente na realização da pesquisa ou desenvolvimento 
de inovação tecnológica.

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, para as 
microempresas e empresas de pequeno porte de 
que trata o caput deste artigo que apuram o impos-
to de renda com base no lucro real, os dispêndios 
efetuados com a execução de pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação tecnológica não se-
rão dedutíveis na apuração do lucro real e da base 
de cálculo da CSLL.

Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta 
Lei, a partir do ano-calendário de 2006, a pessoa jurí-
dica poderá excluir do lucro líquido, na determinação 
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor 
corresponde a até 60% (sessenta por cento) da soma 
dos dispêndios realizados no período de apuração 
com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de ino-
vação tecnológica, classificáveis como despesa pela 
legislação do IRPJ, na forma do inciso I do caput do 
art. 17 desta Lei.

§ 1º A exclusão de que trata o caput deste ar-
tigo poderá chegar a até 80% (oitenta por cento) dos 
dispêndios em função do número de empregados pes-
quisadores contratados pela pessoa jurídica, na forma 
a ser definida em regulamento.

§ 2º Na hipótese de pessoa jurídica que se de-
dica exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, poderão também ser considerados, na 
forma do regulamento, os sócios que exerçam ativi-
dade de pesquisa.

§ 3º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º 
deste artigo, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro 
líquido, na determinação do lucro real e da base de cál-
culo da CSLL, o valor correspondente a até 20% (vinte 
por cento) da soma dos dispêndios ou pagamentos 
vinculados à pesquisa tecnológica e desenvolvimento 
de inovação tecnológica objeto de patente concedida 
ou cultivar registrado.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º deste artigo, 
os dispêndios e pagamentos serão registrados em 
livro fiscal de apuração do lucro real e excluídos no 
período de apuração da concessão da patente ou do 
registro do cultivar.

§ 5º A exclusão de que trata este artigo fica li-
mitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da 
CSLL antes da própria exclusão, vedado o aproveita-
mento de eventual excesso em período de apuração 
posterior.

§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica 
à pessoa jurídica referida no § 2º deste artigo.

Art. 20. Para fins do disposto neste Capítulo, os 
valores relativos aos dispêndios incorridos em insta-
lações fixas e na aquisição de aparelhos, máquinas e 
equipamentos, destinados à utilização em projetos de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, metrologia, 
normalização técnica e avaliação da conformidade, 
aplicáveis a produtos, processos, sistemas e pessoal, 
procedimentos de autorização de registros, licenças, 
homologações e suas formas correlatas, bem como 
relativos a procedimentos de proteção de propriedade 
intelectual, poderão ser depreciados ou amortizados 
na forma da legislação vigente, podendo o saldo não 
depreciado ou não amortizado ser excluído na deter-
minação do lucro real, no período de apuração em que 
for concluída sua utilização.

§ 1º O valor do saldo excluído na forma do caput 
deste artigo deverá ser controlado em livro fiscal de 
apuração do lucro real e será adicionado, na deter-
minação do lucro real, em cada período de apuração 
posterior, pelo valor da depreciação ou amortização 
normal que venha a ser contabilizada como despesa 
operacional.

§ 2º A pessoa jurídica beneficiária de deprecia-
ção ou amortização acelerada nos termos dos incisos 
III e IV do caput do art. 17 desta Lei não poderá utili-
zar-se do benefício de que trata o caput deste artigo 
relativamente aos mesmos ativos.

§ 3º A depreciação ou amortização acelerada de 
que tratam os incisos III e IV do caput do art. 17 desta 
Lei bem como a exclusão do saldo não depreciado ou 
não amortizado na forma do caput deste artigo não 
se aplicam para efeito de apuração da base de cálcu-
lo da CSLL.

Art. 21. A União, por intermédio das agências de 
fomento de ciências e tecnologia, poderá subvencionar 
o valor da remuneração de pesquisadores, titulados 
como mestres ou doutores, empregados em atividades 
de inovação tecnológica em empresas localizadas no 
território brasileiro, na forma do regulamento.

Parágrafo único. O valor da subvenção de que 
trata o caput deste artigo será de:
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I – até 60% (sessenta por cento) para as 
pessoas jurídicas nas áreas de atuação das 
extintas Sudene e Sudam;

II – até 40% (quarenta por cento), nas 
demais regiões.

Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tra-
tam os arts. 17 a 20 desta Lei:

I – serão controlados contabilmente em 
contas específicas; e

II – somente poderão ser deduzidos se 
pagos a pessoas físicas ou jurídicas residen-
tes e domiciliadas no País, ressalvados os 
mencionados nos incisos V e VI do caput do 
art. 17 desta Lei.

Art. 23. O gozo dos benefícios fiscais e da sub-
venção de que tratam os arts. 17 a 21 desta Lei fica 
condicionado à comprovação da regularidade fiscal 
da pessoa jurídica.

Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação 
assumida para obtenção dos incentivos de que tratam 
os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização in-
devida dos incentivos fiscais neles referidos implicam 
perda do direito aos incentivos ainda não utilizados e 
o recolhimento do valor correspondente aos tributos 
não pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, 
acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, pre-
vistos na legislação tributária, sem prejuízo das san-
ções penais cabíveis.

Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento 
Tecnológico Industrial – PDTI e Programas de De-
senvolvimento Tecnológico Agropecuário – PDTA e 
os projetos aprovados até 31 de dezembro de 2005 
ficarão regidos pela legislação em vigor na data da 
publicação da Medida Provisória nº 252, de 15 de 
junho de 2005, autorizada a migração para o regi-
me previsto nesta Lei, conforme disciplinado em 
regulamento.

Art. 26. O disposto neste Capítulo não se aplica 
às pessoas jurídicas que utilizarem os benefícios de 
que tratam as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 
1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e 10.176, 
de 11 de janeiro de 2001, observado o art. 27 des-
ta Lei.

Art. 27. O disposto neste Capítulo será regula-
mentado pelo Poder Executivo, que poderá, excep-
cionalmente, estender, total ou parcialmente, nessa 
regulamentação, até 31 de dezembro de 2007, prazo 
esse prorrogável por ato do Poder Executivo, o dis-
posto nos arts. 17 a 25 desta Lei às pessoas jurídicas 
mencionadas no art. 26 desta Lei.

CAPÍTULO IV 
Do Programa de Inclusão Digital

Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 
sobre a receita bruta de venda a varejo:

I – de unidades de processamento digital 
classificadas no código 8471.50.10 da Tabela 
de Incidência do IPI – TIPI;

II – de máquinas automáticas para pro-
cessamento de dados, digitais, portáteis, de 
peso inferior a 3,5 Kg (três quilos e meio), com 
tela (écran) de área superior a 140 em2 (cento 
e quarenta centímetros quadrados), classifica-
das nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou 
8471.30.90 da Tipi;

III – de máquinas automáticas de pro-
cessamento de dados, apresentadas sob a 
forma de sistemas, do código 8471.49 da Tipi, 
contendo exclusivamente 1 (uma) unidade de 
processamento digital, 1 (uma) unidade de 
saída por vídeo (monitor), 1 (um) teclado (uni-
dade de entrada), 1 (um) mouse (unidade de 
entrada), classificados, respectivamente, nos 
códigos 8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 
8471.60.53, da Tipi;

IV – de teclado (unidade de entrada) e 
de mouse (unidade de entrada) classificados, 
respectivamente, nos códigos 8471.60.52 e 
8471.60.53, da Tipi, quando acompanharem a 
unidade de processamento digital classificada 
no código 8471.50.10 da Tipi.

§ 1º Os produtos de que trata este artigo aten-
derão aos termos e condições estabelecidos em re-
gulamento, inclusive quanto ao valor e especificações 
técnicas.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também às 
aquisições realizadas por pessoas jurídicas de direito 
privado ou por órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito 
Federal, direta ou indireta, às fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público e às demais organizações 
sob o controle direto ou indireto da União, dos Estados, 
dos Municípios ou do Distrito Federal.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se 
igualmente nas vendas efetuadas às sociedades de 
arrendamento mercantil (leasing).

Art. 29. Nas vendas efetuadas na forma do art. 
28 desta Lei não se aplica a retenção na fonte da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se 
referem o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, e o art. 34 da Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003.
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Art. 30. As disposições dos arts. 28 e 29 desta 
Lei:

I – não se aplicam às vendas efetuadas 
por empresas optantes pelo Simples;

II – aplicam-se às vendas efetuadas até 
31 de dezembro de 2009.

CAPÍTULO V 
Dos Incentivos às Microrregiões 

nas Áreas de Atuação  
das extintas Sudene e Sudam

Art. 31. Sem prejuízo das demais normas em vi-
gor aplicáveis à matéria, para bens adquiridos a partir 
do ano-calendário de 2006 e até 31 de dezembro de 
2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto apro-
vado para instalação, ampliação, modernização ou 
diversificação enquadrado em setores da economia 
considerados prioritários para o desenvolvimento re-
gional, em microrregiões menos desenvolvidas loca-
lizadas nas áreas de atuação das extintas Sudene e 
Sudam, terão direito:

I – à depreciação acelerada incentiva-
da, para efeito de cálculo do imposto sobre 
a renda;

II – ao desconto, no prazo de 12 (doze) 
meses contado da aquisição, dos créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de 
que tratam o inciso III do § 1º 1º do art. 3º da 
Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o 
inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, e o § 4º do art. 
15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 
na hipótese de aquisição de máquinas, apa-
relhos, instrumentos e equipamentos, novos, 
relacionados em regulamento, destinados à 
incorporação ao seu ativo imobilizado.

§ 1º As microrregiões alcançadas bem como os 
limites e condições para fruição do benefício referido 
neste artigo serão definidos em regulamento.

§ 2º A fruição deste benefício fica condicionada 
à fruição do benefício de que trata o art. 1º da Medida 
Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.

§ 3º A depreciação acelerada incentivada de que 
trata o caput deste artigo consiste na depreciação in-
tegral, no próprio ano da aquisição.

§ 4º A quota de depreciação acelerada, cor-
respondente ao beneficio, constituirá exclusão do 
lucro líquido para fins de determinação do lucro 
real e será escriturada no livro fiscal de apuração 
do lucro real.

§ 5º O total da depreciação acumulada, incluin-
do a normal e a acelerada, não poderá ultrapassar o 
custo de aquisição do bem.

§ 6º A partir do período de apuração em que for 
atingido o limite de que trata o § 5º deste artigo, o va-
lor da depreciação normal, registrado na escrituração 
comercial, será adicionado ao lucro líquido para efeito 
de determinação do lucro real.

§ 7º Os créditos de que trata o inciso II do caput 
deste artigo serão apurados mediante a aplicação, a 
cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2º 
da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 
caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, sobre o valor correspondente a 1/12 (um doze 
avos) do custo de aquisição do bem.

§ 8º Salvo autorização expressa em lei, os be-
nefícios fiscais de que trata este artigo não poderão 
ser usufruídos cumulativamente com outros de mes-
ma natureza.

Art. 32. O art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-
14, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º Sem prejuízo das demais nor-
mas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do 
ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas 
que tenham projeto protocolizado e aprovado 
até 31 de dezembro de 2013 para instalação, 
ampliação, modernização ou diversificação 
enquadrado em setores da economia conside-
rados, em ato do Poder Executivo, prioritários 
para o desenvolvimento regional, nas áreas 
de atuação da extintas Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste – Sudene e Su-
perintendência de Desenvolvimento da Ama-
zônia – Sudam, terão direito à redução de 75% 
(setenta e cinco por cento) do imposto sobre 
a renda e adicionais, calculados com base no 
lucro da exploração.

§ 1ºA fruição do beneficio fiscal referi-
do no caput dar-se-á a partir do ano-calen-
dário subseqüente àquele em que o projeto 
de instalação, ampliação, modernização ou 
diversificação entrar em operação, segundo 
laudo expedido pelo Ministério da Integração 
Nacional até o último dia útil do mês de março 
do ano-calendário subseqüente ao do início 
da operação.

§ 2º  .......................................................
§ 3º O prazo de fruição do benefício fis-

cal será de 10 (dez) anos, contado a partir do 
ano-calendário de início de sua fruição.

 ..................................................... ”(NR)
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CAPÍTULO VI 
Do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos 

e Contribuições das Microempresas e das Em-
presas de Pequeno Porte – SIMPLES

Art. 33. Os arts. 2º, 5º, 9º 13 e 15 da Lei nº 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
I – microempresa a pessoa jurídica que tenha au-

ferido, no ano-calendário, receita bruta igual ou inferior 
a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

II – empresa de pequeno porte a pessoa jurídica 
que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta 
superior a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil re-
ais) e igual ou inferior a R$2.400.000,00 (dois milhões 
e quatrocentos mil reais).

 .................................................... ” (NR)
“Art. 5º  ..................................................
 ..............................................................
I – para a microempresa, em relação à 

receita bruta acumulada dentro do ano-ca-
lendário:

a) até R$120.000,00 (cento e vinte mil 
reais): 3% (três por cento);

b) de R$120.000,01 (cento e vinte mil 
reais e um centavo) a R$180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais): 4% (quatro por cento);

c) de R$180.000,01 (cento e oitenta mil 
reais e um centavo) a R$240.000,00 (duzentos 
e quarenta mil reais): 5% (cinco por cento);

II – para a empresa de pequeno porte, 
em relação à receita bruta acumulada dentro 
do ano-calendário:

a) até R$480.000,00 (quatrocentos e oi-
tenta mil reais): 5,4% (cinco inteiros e quatro 
décimos por cento);

b) de R$480.000,01 (quatrocentos e oi-
tenta mil reais e um centavo) a R$ 720.000,00 
(setecentos e vinte mil reais): 5,8% (cinco in-
teiros e cito décimos por cento);

c) de R$720.000,01 (setecentos e vinte 
mil reais e um centavo) a R$960.000,00 (no-
vecentos e sessenta mil reais): 6,2% (seis in-
teiros e dois décimos por cento);

d) de R$ 960.000,01 (novecentos e ses-
senta mil reais e um centavo) a R$ 1.200.000,00 
(um milhão e duzentos mil reais): 6,6% (seis 
inteiros e seis décimos por cento);

e) de R$1.200.000,01 (um milhão e duzen-
tos mil reais e um centavo) a R$ 1.440.000,00 
(um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais): 
7% (sete por cento);

f) de R$1.440.000,01 (um milhão, qua-
trocentos e quarenta mil reais e um centavo) 
a R$1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e 
oitenta mil reais): 7,4% (sete inteiros e quatro 
décimos por cento);

g) de R$1.680.000,01 (uni milhão, seis-
centos e oitenta mil reais e um centavo) a 
1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte 
mil reais): 7,8% (sete inteiros e oito décimos 
por cento);

h) de R$1.920.000,01 (um milhão, no-
vecentos e vinte mil reais e um centavo) a 
R$2.160.000,00 (dois milhões, cento e ses-
senta mil reais): 8,2% (oito inteiros e dois dé-
cimos por cento);

i) de R$2.160.000,01 (dois milhões, 
cento e sessenta mil reais e um centavo) a 
R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos 
mil reais): 8,6% (oito inteiros e seis décimos 
por cento);

 ..............................................................
§ 7º No caso de convênio com a unidade 

federada ou município em que seja considerada 
como empresa de pequeno porte pessoa jurídi-
ca com receita bruta superior a R$1.440.000,00 
(um milhão, quatrocentos e quarenta mil reais), 
os percentuais a que se referem:

 .................................................... ” (NR)
“Art. 9º  ..................................................
I – na condição de microempresa que te-

nha auferido, no ano-calendário imediatamente 
anterior, receita bruta superior a R$240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais);

II – na condição de empresa de pequeno 
porte que tenha auferido, no ano-calendário 
imediatamente anterior, receita bruta superior 
a R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocen-
tos mil reais);

§ 1º Na hipótese de início da atividade 
no ano-calendário imediatamente anterior ao 
da opção, os valores a que se referem os inci-
sos I e II do caput deste artigo serão, respec-
tivamente, de R$20.000,00 (vinte mil reais) e 
R$200.000,00 (duzentos mil reais) multiplica-
dos pelo número de meses de funcionamento 
naquele período, desconsideradas as frações 
de meses.

 .................................................... ” (NR)
“Art. 13.  ................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................
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b) ultrapassado, no ano-calendário de 
início de atividades, o limite de receita bruta 
correspondente a R$120.000,00 (cento e vinte 
mil reais) multiplicados pelo número de meses 
de funcionamento nesse período.

 ..............................................................
§ 2º A microempresa que ultrapassar, 

no ano-calendário imediatamente anterior, 
o limite de receita bruta correspondente a 
R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil re-
ais) estará excluída do Simples nessa condi-
ção, podendo, mediante alteração cadastral, 
inscrever-se na condição de empresa de pe-
queno porte.

 ..............................................................
“Art. 15.  ................................................
 ..............................................................
II – a partir do mês subseqüente ao que 

for incorrida a situação excludente, nas hipó-
teses de que tratam os incisos III a XIV e XVII 
a XIX do caput art. 9º desta Lei;

 ..............................................................
VI – a partir do ano-calendário subse-

qüente ao da ciência do ato declaratório de 
exclusão, nos casos dos incisos XV e XVI do 
caput art. 9º desta Lei.

§ 5º Na hipótese do inciso VI do caput 
deste artigo, será permitida a permanência da 
pessoa jurídica como optante pelo Simples 
mediante a comprovação, na unidade da Re-
ceita Federal do Brasil com jurisdição sobre 
o seu domicílio fiscal, da quitação do débito 
inscrito no prazo de até 30 (trinta dias) conta-
dos a partir da ciência do ato declaratório de 
exclusão.” (NR)

CAPÍTULO VII 
Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ 
e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

– CSLL

Art. 34. Os arts. 15 e 20 da Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 15.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º O percentual de que trata este ar-

tigo também será aplicado sobre a receita 
financeira da pessoa jurídica que explore ati-
vidades imobiliárias relativas a loteamento de 
terrenos, incorporação imobiliária, construção 
de prédios destinados á venda, bem como a 
venda de imóveis construídos ou adquiridos 
para a revenda, quando decorrente da co-

mercialização de imóveis e for apurada por 
meio de índices ou coeficientes previstos em 
contrato.” (NR)

“Art. 20.  ................................................
§ 1º A pessoa jurídica submetida ao lu-

cro presumido poderá, excepcionalmente, em 
relação ao 4º (quarto) trimestre-calendário de 
2003, optar pelo lucro real, sendo definitiva a 
tributação pelo lucro presumido relativa aos 3 
(três) primeiros trimestres.

§ 2º O percentual de que trata o caput 
deste artigo também será aplicado sobre a 
receita financeira de que trata o § 4º do art. 15 
desta Lei.” (NR)

Art. 35. O caput do art. 1º da Lei nº 11.051, de 
29 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 1º As pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real poderão utilizar crédi-
to relativo à Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL, à razão de 25% (vinte e cin-
co por cento) sobre a depreciação contábil de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipa-
mentos, novos, relacionados em regulamento, 
adquiridos entre 1º de outubro de 2004 e 31 de 
dezembro de 2006, destinados ao ativo imobi-
lizado e empregados em processo industrial 
do adquirente.

 .................................................... ” (NR)
Art. 36. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a 

instituir, por prazo certo, mecanismo de ajuste para fins 
de determinação de preços de transferência, relativa-
mente ao que dispõe o caput do art. 19 da Lei nº 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, bem como aos métodos 
de cálculo que especificar, aplicáveis à exportação, 
de forma a reduzir impactos relativos à apreciação da 
moeda nacional em relação a outras moedas.

Parágrafo único. O Secretário-Geral da Receita 
Federal do Brasil poderá determinar a aplicação do 
mecanismo de ajuste de que trata o capta deste artigo 
às hipóteses referidas no art. 45 da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003.

Art. 37. A diferença entre o valor do encargo de-
corrente das taxas anuais de depreciação fixadas pela 
Receita Federal do Brasil e o valor do encargo conta-
bilizado decorrente das taxas anuais de depreciação 
fixadas pela legislação específica aplicável aos bens 
do ativo imobilizado, exceto terrenos, adquiridos ou 
construídos por empresas concessionárias, permissio-
nárias e autorizadas de geração de energia elétrica, 
poderá ser excluída do lucro líquido para a apuração 
do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
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§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se 
somente aos bens novos adquiridos ou construídos a 
partir da data da publicação desta Lei até 31 de de-
zembro de 2013.

§ 2º A diferença entre os valores dos encargos 
de que trata o caput deste artigo será controlada no 
livro fiscal destinado à apuração do lucro real.

§ 3º O total da depreciação acumulada, incluindo 
a contábil e a fiscal, não poderá ultrapassar o custo 
do bem depreciado.

§ 4º A partir do período de apuração em que for 
atingido o limite de que trata o § 3º deste artigo, o valor 
da depreciação registrado na escrituração comercial 
será adicionado ao lucro líquido, para efeito da deter-
minação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, 
com a concomitante baixa na conta de controle do livro 
fiscal de apuração do lucro real.

§ 5º O disposto neste artigo produz apenas efeitos 
fiscais, não altera as atribuições c competências fixa-
das na legislação para a atuação da Ag&ncia Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL e não poderá repercutir, 
direta ou indiretamente, no aumento de preços e tari-
fas de energia elétrica.

Art. 38. O saldo, existente em 31 de dezembro de 
2005, da diferença apurada entre o valor de integraliza-
ção de capital e o da participação societária dada em 
integralização, controlado no livro fiscal de apuração 
do lucro real da empresa que efetuou a subscrição e 
integralização nos termos do art. 36 da Lei nº 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, será computado na deter-
minação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, 
nas seguintes condições:

I – 20% (vinte por cento) do total da di-
ferença a cada período de apuração, para as 
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real 
anual;

II – 5% (cinco por cento) do total da di-
ferença a cada período de apuração, para as 
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real 
trimestral;

III – integralmente, nas hipóteses de que 
tratam os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996.

CAPÍTULO VIII 
Do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF

Art. 39. O art. 22 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 22. Fica isento do imposto de renda 
o ganho de capital auferido na alienação de 
bens e direitos de pequeno valor, cujo preço 

unitário de alienação, no mês em que esta se 
realizar, seja igual ou inferior a:

I – R$20.000,00 (vinte mil reais), no caso 
de alienação de ações negociadas no merca-
do de balcão;

II – R$35.000,00 (trinta c cinco mil reais), 
nos demais casos.

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

Art. 40. Fica isento do imposto de renda o ganho 
auferido por pessoa física residente no País na venda 
de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração 
do contrato, aplique o produto da venda na aquisição 
de imóveis residenciais localizados no País.

§ 1º No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, 
o prazo referido neste artigo será contado a partir da 
data de celebração do contrato relativo à 1ª (primeira) 
operação.

§ 2º A aplicação parcial do produto da venda 
implicará tributação do ganho proporcionalmente ao 
valor da parcela não aplicada.

§ 3º No caso de aquisição de mais de um imóvel, 
a isenção de que trata este artigo aplicar-se-á ao ganho 
de capital correspondente apenas à parcela emprega-
da na aquisição de imóveis residenciais.

§ 4º A inobservância das condições estabelecidas 
neste artigo importará em exigência do imposto com 
base no ganho de capital, acrescido de:

I – juros de mora, calculados a partir do 
2º (segundo) mês subseqüente ao do rece-
bimento do valor ou de parcela do valor do 
imóvel vendido; e

II – multa, de mora ou de oficio, calculada 
a partir do 2º (segundo) mês seguinte ao do 
recebimento do valor ou de parcela do valor 
do imóvel vendido, se o imposto não for pago 
até 30 (trinta) dias após o prazo de que trata 
o caput deste artigo.

§ 5º O contribuinte somente poderá usufruir do 
benefício de que trata este artigo 1 (uma) vez a cada 
5 (cinco) anos.

Art. 41. Para a apuração da base de cálculo do 
imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de 
capital por ocasião da alienação, a qualquer título, de 
bens imóveis realizada por pessoa física residente no 
País, serão aplicados fatores de redução (FR1 e FR2) 
do ganho de capital apurado.

§ 1º A base de cálculo do imposto corresponde-
rá à multiplicação do ganho de capital pelos fatores 
de redução, que serão determinados pelas seguintes 
fórmulas:
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I – FRI = 1/10060m1 onde “m1” corres-
ponde ao número de meses-calendário ou 
fração decorridos entre a data de aquisição 
do imóvel e o mês da publicação desta lei, 
inclusive na hipótese de a alienação ocorrer 
no referido mês;

II – FR2 l/l,0035m2 onde “m2” correspon-
de ao número de meses-calendário ou fração 
decorridos entre o mês seguinte ao da publica-
ção desta Lei ou o mês da aquisição do imóvel, 
se posterior, e o de sua alienação.

§ 2º Na hipótese de imóveis adquiridos até 31 de 
dezembro de 1995, o fator de redução de que trata o 
inciso I do § 1º deste artigo será aplicado a partir de 1º 
de janeiro de 1996, sem prejuízo do disposto no art. 18 
da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

CAPÍTULO IX 
Da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins

Art. 42. O § 8º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 27 
de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso III:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................  
§ 8º  .......................................................
 ..............................................................
III – agrícolas, conforme ato do Conselho 

Monetário Nacional.
 .................................................... ” (NR)

Art. 43. O art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho 
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º Estão sujeitos à retenção na fonte 

da Contribuição para o PIS/Pasep e da Co-
fins os pagamentos referentes à aquisição de 
autopeças constantes dos Anexos I e II desta 
Lei, exceto pneumáticos, quando efetuados 
por pessoa jurídica fabricante:

I – de peças, componentes ou conjuntos 
destinados aos produtos relacionados no art. 
1º desta Lei;

II – de produtos relacionados no art. 1º 
desta Lei.

§ 4º O valor a ser retido na forma do § 
3º deste artigo constitui antecipação das con-
tribuições devidas pelas pessoas jurídicas 
fornecedoras e será determinado mediante a 
aplicação, sobre a importância a pagar, do per-
centual de 0,1% (um décimo por cento) para a 
Contribuição para o PIS/Pasep e 0,5% (cinco 
décimos por cento) para a Cofins.

§ 5º O valor retido na quinzena deverá 
ser recolhido até o último dia útil da quinzena 
subseqüente àquela em que tiver ocorrido o 
pagamento.

 ..............................................................
§ 7º A retenção na fonte de que trata o 

§ 3º deste artigo:
I – não se aplica no caso de pagamento 

efetuado a pessoa jurídica optante pelo Sis-
tema Integrado de Pagamento de Impostos 
e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte – Simples e a 
comerciante atacadista ou varejista;

II – alcança também os pagamentos efe-
tuados por serviço de industrialização no caso 
de industrialização por encomenda.” (NR)

Art. 44. Os arts. 2º, 3º, 10 e 15 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a 

reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota 
incidente sobre receita bruta decorrente da 
venda de produtos químicos e farmacêuticos, 
classificados nos Capítulos 29 e 30, sobre 
produtos destinados ao uso em hospitais, clí-
nicas e consultórios médicos e odontológicos, 
campanhas de saúde realizadas pelo poder 
público, laboratório de anatomia patológica, 
citológica ou de análises clínicas, classifica-
dos nas posiç&s 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 
90.18, e sobre semens e embriões da posição 
05.11, todos da Tipi.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
VI – máquinas, equipamentos e outros 

bens incorporados ao ativo imobilizado, adqui-
ridos ou fabricados para locação a terceiros, ou 
para utilização na produção de bens destinados 
á venda ou na prestação de serviços.

 ..............................................................
§ 21. Não integram o valor das máquinas, 

equipamentos e outros bens fabricados para 
incorporação ao ativo imobilizado na forma do 
inciso VI do caput os custos de que tratam os 
incisos do § 2º (NR)

“Art. 10.  ................................................
 ..............................................................
XXVI – as receitas relativas às ativida-

des de revenda de imóveis, desmembramen-
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to ou loteamento de terrenos, incorporação 
imobiliária e construção de prédio destinado 
à venda, quando decorrentes de contratos de 
longo prazo firmados antes de 31 de outubro 
de 2003.

XXVII – as receitas relativas ao forneci-
mento de energia elétrica produzida por fontes 
alternativas de energia, com base em fontes 
eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelé-
tricas, conforme definido pela Annel.

§ 1º  .......................................................
 ..................................................... ”(NR) 
“Art. 15.  ................................................
 ..............................................................
V – nos incisos VI, IX a XXVII do caput 

e nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei;
 ..................................................... ”(NR)
Art. 45. Os arts. 7º, 8º 15, 28 e 40 da Lei 

nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º  ..................................................
 ..............................................................
§ 5º Para efeito do disposto no § 4º des-

te artigo não se inclui a parcela a que se re-
fere á alínea e do inciso V do art. 13 da Lei 
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 
1996.”(NR)

“Art. 8º  ..................................................
 ..............................................................
§ 11.  .....................................................
 ..............................................................
II – produtos destinados ao uso cm hos-

pitais, clínicas e consultórios médicos e odon-
tológicos, campanhas de saúde realizadas 
pelo poder público e laborat&ios de anatomia 
patológica, citológica ou de análises clínicas, 
classificados nas posiç5es 30.02, 30.06, 39.26, 
40.15 e 90.18 da NCM.

§ 12.  .....................................................
 ..............................................................
XIII – preparações compostas não alco-

ólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 
01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas 
pelas pessoas jurídicas industriais dos produ-
tos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003.

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 15. .................................................
 ..............................................................
V – máquinas, equipamentos e outros 

bens incorporados ao ativo imobilizado, adqui-
ridos para locação a terceiros, ou para utiliza-

ção na produção de bens destinados à venda 
ou na prestação de serviços.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................
VII – preparações compostas não alcoó-

licas, classificadas no código 2 106.90.10 Ex 
01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas 
pelas pessoas jurídicas industriais dos produ-
tos referidos no art. 49 da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 40.  ................................................
§ 1º Para fins do disposto no caput deste 

artigo, considera-se pessoa jurídica preponde-
rantemente exportadora aquela cuja receita 
bruta decorrente de exportação para o exterior, 
no ano-calendário imediatamente anterior ao 
da aquisição, houver sido igual ou superior a 
80% (oitenta por cento) de sua receita bruta 
total de venda de bens e serviços no mesmo 
período, após excluídos os impostos e contri-
buições incidentes sobre a venda.

 ..................................................... ”(NR)
Art. 46. O art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 

de dezembro de 2002, passa a Vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
VI – máquinas, equipamentos e outros 

bens incorporados ao ativo imobilizado, adqui-
ridos ou fabricados para locação a terceiros, ou 
para utilização na produção de bens destinados 
à venda ou na prestação de serviços.

 ..............................................................
§ 13. Não integram o valor das máquinas, 

equipamentos e outros bens fabricados para 
incorporação ao ativo imobilizado na forma do 
inciso VI do caput os custos de que tratam os 
incisos do § 2º “(NR)

Art. 47. Os arts. 2º, 10 e 30 da Lei nº 11.051, de 
29 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º. As pessoas jurídicas poderão 
optar pelo desconto, no prazo de 18 (dezoito) 
meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins de que tratam o inciso III do 
§ 1º do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de de-
zembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, e o § 4º do art. 15 da Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004, na hipótese de aquisição 
dos bens de que trata o art. 1º desta Lei.
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§ 1º Os créditos de que trata este artigo 
serão apurados mediante a aplicação, a cada 
mês, das alíquotas referidas no caput do art. 
2º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
sobre o valor correspondente a 1/18 (um de-
zoito avos) do custo de aquisição do bem.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se 
às aquisições efetuadas após 1º de outubro 
de 2004.”(NR)

“Art. 10. ................................................ .
 ..............................................................
III – para autopeças relacionadas nos 

Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 3 de julho 
de 2002:

a) no inciso I do art. 3º da Lei nº 10.485, 
de 3 julho de 2602, no caso de venda para as 
pessoas jurídicas nele relacionadas; ou

b) no inciso II do art. 3º da Lei nº 10.485, 
de 3 de julho de 2002, no caso de vendas para 
as pessoas jurídicas nele relacionadas;

§ 2º A Contribuição para o PIS/Pasep e 
a Cofins incidido sobre a receita bruta aufe-
rida pela pessoa jurídica executora da enco-
menda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e 
sessenta e cinco centésimos por cento) e de 
7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), 
respectivamente.

§ 3º Para os efeitos deste artigo, apli-
cam-se os conceitos de industrialização por 
encomenda do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados – IPI.”(NR)

“Art. 30. As sociedades cooperativas de 
crédito e de transporte rodoviário de cargas, 
na apuração da Contribuição para o PIS/Pa-
sep e da Cofins, poderão excluir da base de 
cálculo as receitas decorrentes da prática do 
ato cooperativo, de que trata o art. 79 da Lei 
5.764, de 16 de setembro de 1971,

Parágrafo único. No período de apura-
ção em que a sociedade cooperativa fizer 
uso do direito de exclusão previsto no caput, 
será devida a Contribuição para o PIS/Pasep 
incidente sobre a folha de salários, à alíquota 
de um por cento, sem prejuízo da incidência 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
sobre as receitas que não sejam decorrentes 
da prática de ato cooperativo.” (NR)

Art. 48. Fica vedada a utilização do crédito de que 
tratam o inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 10.637, de 
2002, e o inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 10.833, 
de 2003, nas aquisições de desperdícios, resíduos ou 

aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro 
ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, 
de zinco, e de estanho, classificados respectivamente 
nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 
76.02, 78.02, 79.02, e 80.02, da Tabela de Incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e 
demais desperdícios e resíduos metálicos do Capítu-
lo 81 da TIPI.

Art. 49. A incidência da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de venda de 
desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 
48, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda 
com base no lucro real.

Parágrafo único. A suspensão de que trata o 
caput não se aplica às vendas efetuadas por pessoa 
jurídica optante pelo Simples.

Art. 50. Fica suspensa a exigência da Contribui-
ção para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre a 
receita auferida por fabricante na venda à empresa 
sediada no exterior para entrega em território nacional 
de material de embalagem a ser totalmente utilizado 
rio acondicionamento de mercadoria destinada à ex-
portação para o exterior.

§ 1º A suspensão de que trata o caput deste ar-
tigo converte-se em alíquota O (zero) após a exporta-
ção da mercadoria acondicionada.

§ 2º Nas notas fiscais relativas às vendas com 
suspensão de que trata o caput deverá constar a ex-
pressão “Saída com suspensão da exigência da Con-
tribuição para o Pis/Pasep e da Cofins”, com a espe-
cificação do dispositivo legal correspondente.

§ 3º O beneficio de que trata este artigo somen-
te poderá ser usufruído após atendidos os termos e 
condições estabelecidos em regulamento do Poder 
Executivo.

§ 4º A pessoa jurídica que, no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, contado da data em que se realizou a 
operação de venda, não houver efetuado a exportação 
para o exterior das mercadorias acondicionadas com 
o material de embalagem recebido com suspensão 
da exigência da Contribuição para o Pis/Pasep e da 
Cofins fica obrigada ao recolhimento dessas contribui-
ções, acrescidas de juros e multa de mora, na forma 
da lei, contados a partir da referida data de venda, na 
condição de responsável.

§ 5º Na hipótese de n&o ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 4º deste artigo, caberá lançamento 
de oficio, com aplicação de juros e da

multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 

9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 4º e 5º 

deste artigo, a pessoa jurídica fabricante do mate-
rial de embalagem será responsável solidária com 

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL360         803ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     789ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36881 

a pessoa jurídica destinatária desses produtos pelo 
pagamento das contribuições devidas e respectivos 
acréscimos legais.

Art. 51. A suspensão de que trata o § 1º do art. 
14 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, aplica-se 
também nas importações de máquinas, aparelhos, ins-
trumentos e equipamentos, novos, para incorporação 
ao ativo imobilizado da pessoa jurídica importadora.

§ 1º A suspensão de que trata o caput deste ar-
tigo converte-se em alíquota O (zero) após decorridos 
18 (dezoito) meses da incorporação do bem ao ativo 
imobilizado da pessoa jurídica importadora.

§ 2º A pessoa jurídica importadora que não in-
corporar o bem ao seu ativo imobilizado, ou revender 
o bem antes do prazo de que trata o § 1º deste artigo, 
recolherá a Contribuição para o Pis/Pasep-Importaçâo 
e a Cofins-Importação, acrescidas de juros e multa de 
mora, na forma da lei, contados a partir do registro da 
Declaração de Importação.

§ 3º Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 2º deste artigo, caberá lançamento 
de oficio das contribuições, acrescidas de juros e da 
multa de que trata o caput do art. 44 da Lei nº 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996.

§ 4º As máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos beneficiados pela suspensão da exi-
gência das contribuições na forma deste artigo serão 
relacionados em regulamento.

Art. 52. O caput do art. nº 1º da Lei nº 10.925, 
de 23julho de 2004, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes incisos:

“Art. 1º ...................................................
 ..............................................................  
XI – leite fluido pasteurizado ou industria-

lizado, na forma de ultrapasteurizado, e leite 
em pó, integral ou desnatado, destinados ao 
consumo humano;

XII – queijos tipo mussarela, minas, prato, 
queijo de coalho, ricota e requeijão.

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

Art. 53. Fica instituído Regime Aduaneiro Es-
pecial de Importação de embalagens referidas na 
alínea b do inciso II do caput do art. 51 da Lei nº 

10.833, de 29 de dezembro de 2003, que permite 
a apuração da Contribuição para o Pis/pasep-Im-
portação e da Cofins-Importação utilizando-se as 
alíquotas previstas:

I – na alínea b do inciso II do caput do 
art. 51 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, no caso de importação de embala-
gens destinadas ao envasamento de água e 
refrigerante;

II – nos incisos I e II do caput do art. 8º 
da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, no 
caso de importação de embalagens destinadas 
ao envasamento de outros produtos.

Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará, 
em regulamento, as condições necessárias para a habi-
litação ao regime de que trata do capta deste artigo.

Art. 54. Somente poderá habilitar-se ao regime de 
que trata o art. 53 desta Lei a pessoa jurídica comercial 
que importe as embalagens nele referidas para reven-
dê-las diretamente a pessoa jurídica industrial.

Parágrafo único. A pessoa jurídica industrial será 
responsável solidária com a pessoa jurídica comer-
cial importadora com relação ao pagamento da Con-
tribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação.

Art. 55. Se no registro da Declaração de Impor-
tação – DI a pessoa jurídica comercial importadora, 
habilitada ao regime de que trata o art. 53 desta Lei, 
desconhecer a destinação das embalagens, o recolhi-
mento da Contribuição para o Pis/Pasep-Importação 
e da Cofins-Importação será realizado por estimativa 
tendo por base as vendas do último trimestre-calen-
dário.

§ 1º Ocorrendo recolhimento a menor da Con-
tribuição para o Pis/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação, em função da destinação dada às emba-
lagens após sua importação, a diferença, no período 
de apuração em que se verificar, será recolhida ao 
Tesouro Nacional com o acréscimo de juros de mora 
e multa, de mora ou de oficio, calculados desde a data 
do registro da DI.

§ 2º Se, durante o ano-calendário, em função da 
estimativa, por 2 (dois) períodos de apuração conse-
cutivos ou 3 (três) alternados, ocorrer recolhimento a 
menor da Contribuição para o Pis/Pasep-Importação e 
da Cofins-Importação superior a 20% (vinte por cento) 
do valor devido, a pessoa jurídica comercial importa-
dora será excluída do regime.

Art. 56. A venda ou a importação de máquinas e 
equipamentos utilizados na fabricação de papéis desti-
nados à impressão de jornais, ou de papéis classifica-
dos nos códigos 4801.00.10, 4801.00.90, 4802.61.91, 
4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90, todos da Tipi, 
destinados à impressão de periódicos, serão efetuadas 
com suspensão da exigência:

I – da Contribuição para Pis/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre a receita bruta da 
venda no mercado interno, quando os referi-
dos bens forem adquiridos por pessoa jurídi-
ca industrial para incorporação ao seu ativo 
imobilizado; ou
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II – da Contribuição para Pis/Pasep-Im-
portação e da Cofins-Importação, quando os 
referidos bens forem importados diretamente 
por pessoa jurídica industrial para incorpora-
ção ao seu ativo imobilizado.

§ 1º O beneficio da suspensão de que trata este 
artigo:

I – aplica-se somente no caso de aqui-
sições ou importações efetuadas por pessoa 
jurídica que auferir, com a venda dos papéis 
referidos no caput, valor igual ou superior a 
80% (oitenta por cento) da sua receita bruta 
de venda total de papéis;

II – não se aplica no caso de aquisições 
ou importações efetuadas por pessoas jurídi-
cas optantes pelo Simples ou que tenham suas 
receitas, no todo ou em pane, submetidas ao 
regime de incidência cumulativa da Contribui-
ção para o Pis/Pasep e da Cofins; e

III – poderá ser usufruído nas aquisições 
ou importações realizadas até 30 de abril de 
2008, ou até que a produção nacional atenda a 
80% (oitenta por cento) do consumo interno.

§ 2º O percentual de que trata o inciso I do § 1º 
será apurado:

I – após excluídos os impostos e contri-
buições incidentes sobre a venda; e

II – considerando-se a média obtida, a 
partir do inicio de utilização do bem adquiri-
do com suspensão, durante o período de 18 
(dezoito) meses.

§ 3º O prazo de início de utilização a que se refere 
o § 2º não poderá ser superior a 3 (três) anos.

§ 4º A suspensão de que trata este artigo con-
verte-se em alíquota zero após cumprida a condição 
de que trata o inciso I do § 1º, observados os prazos 
determinados nos §§ 2º e 3º

§ 5º No caso de não ser efetuada a incorpora-
ção do bem ao ativo imobilizado, ou de sua revenda 
antes da redução a zero das alíquotas, na forma do 
§ 4º, as contribuições não pagas em decorrência da 
suspensão de que trata este artigo serão devidas, 
acrescidas de juros e multa, de mora ou de oficio, na 
forma da lei, contados a partir da data da aquisição 
ou do registro da Declaração de Importação – DI, na 
condição de responsável, em relação à Contribuição 
para o Pis/Pasep e à Cofins, ou de contribuinte, em 
relação à Contribuição para o Pis/Pasep-Importação 
e à Cofins-Importação.

§ 6º Nas notas fiscais relativas à venda de que 
trata o inciso I do caput deverá constar a expressão 

‘Venda efetuada com suspensão da exigência da Con-
tribuição para o Pis/Pasep e da Cofins’, com a especi-
ficação do dispositivo legal correspondente.

§ 7º Na hipótese de não-atendimento do percen-
tual de venda de papéis estabelecido no inciso I do § 
1º, a multa, de mora ou de oficio, a que se refere o § 
50, será aplicada sobre o valor das contribuições não-
recolhidas, proporcionalmente à diferença entre esse 
percentual de venda e o efetivamente alcançado.

§ 8º A utilização do beneficio da suspensão de 
que trata este artigo:

I – fica condicionada à regularidade fiscal 
da pessoa jurídica adquirente ou importadora 
das máquinas e equipamentos, em relação 
aos tributos e contribuições administrados pela 
Receita Federal do Brasil; e

II – será disciplinada pelo Poder Executivo 
em regulamento.

§ 9º As máquinas e equipamentos beneficiados 
pela suspensão da exigência das contribuições, na 
forma deste artigo, serão relacionados em regula-
mento.

Art. 57. A Contribuição para o Pis/Pasep e a Cofins 
devidas pelo produtor ou importador de nafta petroquí-
mica, incidentes sobre a receita bruta decorrente da 
venda desse produto às centrais petroquímicas, serão 
calculadas, respectivamente, com base nas alíquotas 
de 1% (um por cento) e 4,6% (quatro inteiros e seis 
décimos por cento).

Art. 58. Na apuração da Contribuição para o Pis/
Pasep e da Cofins no regime de não-cumulatividade, 
a central petroquímica poderá descontar créditos cal-
culados às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta 
e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e 
seis décimos por cento), respectivamente, decorrentes 
de aquisição ou importação de nafta petroquímica.

Parágrafo único. Na hipótese de a central petro-
química revender a nafta petroquímica adquirida na 
forma do art. 57 ou importada na forma do § 15 do art. 
8º da Lei nº 10.865, de 2004, o crédito de que trata o 
caput será calculado mediante a aplicação das alíquo-
tas de 1,0% (um por cento) para a Contribuição para 
o Pis/Pasep e de 4,6% (quatro inteiros e seis décimos 
por cento) para a Cofins.

Art. 59. O art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º ...................................................
 ..............................................................
§ 15. Na importação de nafta petroquí-

mica, quando efetuada por centrais petroquí-
micas, as alíquotas são de:
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I – 1,0% (um por cento), para a Contri-
buição para o Pis/PasepImportação, e

II – 4,6% (quatro inteiros e seis décimos 
por cento), para a Cofins Importação.” (NR)

Art. 60. O art. 14 da Lei nº 10.336, de 19 de de-
zembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 14. Aplicam-se à nafta petroquímica 
destinada à produção ou formulação de gaso-
lina ou diesel as disposições do art. 4º da Lei 
nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e dos 
arts: 22 e 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril 
de 2004, incidindo as alíquotas especificas:

I – fixadas para o óleo diesel, quando 
a nafta petroquímica for destinada à produ-
ção ou formulação exclusivamente de óleo 
diesel; ou

II – fixadas para a gasolina, quando a 
nafta petroquímica for destinada à produção ou 
formulação de óleo diesel ou gasolina.” (NR)

Art. 61. A pessoa jurídica industrial ou importa-
dora de produtos sujeitos ao selo de controle de que 
trata o art. 46 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 
1964, poderá deduzir da Contribuição para o Pis/Pasep 
ou da Cofins, devidas em cada período de apuração, 
crédito presumido correspondente ao ressarcimento de 
custos de que trata o art. 3º do Decreto-lei nº 1.437, 
de 17 de dezembro de 1975, efetivamente pago no 
mesmo período.

Art. 62. O disposto no art. 33, § 2º, inciso I, do 
Decreto-lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977, tam-
bém se aplica aos demais produtos sujeitos ao selo 
de controle a que se refere o art. 46 da Lei nº 4.502, 
de 1964.

Art. 63. O percentual e o coeficiente multiplicado-
res a que se refere o art. 3º da Lei Complementar nº 70, 
de 30 de dezembro de 1991, e o art. 5º da Lei nº 9.715, 
de 25 de novembro de 1998, passam a ser de 169% 
(cento e sessenta e nove por cento) e 1,98 (um inteiro 
e noventa e oito centésimos), respectivamente.

Art. 64. O art. 8º da Lei nº 10.925, de 2004, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art 8º ....................................................
§ 1º ........................................................
I – cerealista que exerça cumulativamente 

as atividades de limpar, padronizar, armazenar 
e comercializar os produtos in natura de ori-
gem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 
10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 100620 
e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;

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

Art. 65. Nas vendas, efetuadas por distribuidor 
estabelecido fora da Zona Franca de Manaus – ZFM, 
de álcool para fins carburantes destinado ao consumo 
ou á industrialização na ZFM, aplica-se o disposto no 
art. 2º da Lei nº 10.996, de 15 de dezembro de 2004.

§ 1º No caso deste artigo, a Contribuição para o 
Pis/Pasep e a Cofins incidirão, nas vendas efetuadas 
pela pessoa jurídica adquirente na forma do caput, às 
alíquotas de um inteiro e quarenta e seis centésimos 
por cento e seis inteiros e setenta e quatro centési-
mos por cento.

§ 2º O distribuidor, no caso deste artigo, fica 
obrigado a cobrar e recolher, na condição de contri-
buinte substituto, a Contribuição para o Pis/Pasep e a 
Cofins devidas pela pessoa jurídica de que trata o § 
1º deste artigo.

§ 3º Para os efeitos do § 2º, a Contribuição para 
o Pis/Pasep e a Cofins serão apuradas mediante a 
aplicação das alíquotas de que trata o § 1º sobre o 
preço de venda do distribuidor.

§ 4º A pessoa jurídica domiciliada na ZFM, que 
utilizar corno insumo álcool para fins carburante ad-
quirido com substituição tributária, na forma dos §§ 2º 
e 3º deste artigo, poderá abater da Contribuição para 
o Pis/Pasep e da Cofins, incidentes sobre seu fatura-
mento, o valor dessas contribuições recolhidas pelo 
substituto tributário.

Art. 66. Nas vendas, efetuadas por produtor, fa-
bricante ou importador estabelecido fora da ZFM, dos 
produtos relacionados nos incisos I a VIII do § 1º do 
art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
destinadas ao consumo ou industrialização na ZFM, 
aplica-se o disposto no art. 2º da Lei nº 10.996, de 15 
de dezembro de 2004.

§ 1º O disposto no caput não se aplica aos pro-
dutos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 
30.03, 30.04, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos có-
digos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 
3006.60.00, todos da TIPI.

§ 2º No caso deste artigo, nas revendas efetuadas 
pela pessoa jurídica adquirente na forma do caput, a 
Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão às 
alíquotas previstas:

I – no art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004;
II – na alínea b do inciso I do art. 1º e do 

art. 2º da Lei nº 10.147, de 2000, com a reda-
ção dada pela Lei nº 10.865, de 2004;

III – no art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, 
com a redação dada pela Lei nº 10.865, de 
2004;
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IV – no caput do art. 5º da Lei nº 10.485, 
de 2002, com a redação dada pela Lei nº 
10.865, de 2004;

V – nos incisos I e II do caput do art. 
3º da Lei nº 10.485, de 2002, com a redação 
dada pela Lei nº 10.865, de 2004;

VI – no art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, 
e alterações posteriores;

VII – no art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, 
e alterações posteriores.

§ 3º O produtor, fabricante ou importador, no caso 
deste artigo, fica obrigado a cobrar e recolher, na con-
dição de contribuinte substituto, a Contribuição para o 
PIS/Pasep e a Cofins devidas pela pessoa jurídica de 
que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º Para os efeitos do § 3º, a Contribuição para o 
PIS/Pasep e a Cofins serão apuradas mediante a apli-
cação das alíquotas de que trata o § 2º sobre o preço 
de venda do produtor, fabricante ou importador.

§ 5º A pessoa jurídica domiciliada na ZFM, que 
utilizar como insumo ou incorporar ao seu ativo perma-
nente produtos adquiridos com substituição tributária, 
na forma dos §§ 3º e 4º deste artigo, poderá abater da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes 
sobre seu faturamento o valor dessas contribuições 
recolhidas pelo substituto tributário.

§ 6º Não se aplicam as disposições dos §§ 3º a 5º 
deste artigo no caso de venda dos produtos referidos 
nos incisos IV e V do § 1º do art. 2º da Lei nº 10.833, 
de 2003, para montadoras de veículos.

Art. 67. Na apuração da base de cálculo da Con-
tribuição para o PIS/Pasep e Cofins, nos termos do art. 
1º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do 
art. 1º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
a receita bruta referente à prestação de serviços pú-
blicos de captação, tratamento e distribuição de água 
e esgoto obedecerá ao regime de caixa.

CAPÍTULO X 
Do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI

Art. 68. Fica o Poder Executivo autorizado a fi-
xar, para o IPI relativo aos produtos classificados nos 
códigos NCM 71.13, 71.14, 71.16 e 71.17, alíquotas 
correspondentes às mínimas estabelecidas para o 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS, nos termos do inciso VI do art. 155 da Cons-
tituição Federal.

Parágrafo único. As alíquotas do IPI fixadas na 
forma do caput deste artigo serão uniformes em todo 
o território nacional.

Art. 69. O § 2º do art. 43 da Lei nº 4.502, de 30 
de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 43. .................................................
 ..............................................................  
§ 2º As indicações do capta deste artigo 

e de seu § 1º serão feitas na forma do regu-
lamento, podendo ser substituídas por outros 
elementos que possibilitem a classificação e 
controle fiscal dos produtos.

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

Art. 70. O art. 6º da Lei nº 9.363, de 13 de de-
zembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 6º A Receita Federal do Brasil ex-
pedirá as instruções necessárias ao cumpri-
mento do disposto nesta lei, inclusive quanto 
aos requisitos e periodicidade para apuração 
e para fruição do crédito presumido e respec-
tivo ressarcimento, à definição de receita de 
exportação e aos documentos fiscais compro-
batórios dos lançamentos, a esse título, efetu-
ados pelo produtor exportador.”(NR)

Art. 71. Fica prorrogada até 31 de dezembro de 
2009 a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995.

Parágrafo único. O art. 2º e o caput do art. 6º da 
Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados – IPI de que trata o art. 
1º desta Lei somente poderá ser utilizada uma 
vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há 
mais de 2 (dois) anos.”(NR)

“Art. 6º A alienação do veículo adquirido 
nos termos desta Lei e do Lei nº 8.199, de 28 
de junho de 1991, e da Lei nº 8.843, de 10 de 
janeiro de 1994, antes de 2 (dois) anos conta-
dos da data da sua aquisição, a pessoas que 
não satisfaçam às condições e aos requisitos 
estabelecidos nos referidos diplomas legais 
acarretará o pagamento pelo alienante do 
tributo dispensado, atualizado na forma da 
legislação tributária.

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

CAPÍTULO XI 
Dos Prazos de Recolhimento de 

Impostos e Contribuições

Art. 72. Em relação aos fatos geradores ocorridos 
a partir de 1º de janeiro de 2006, os recolhimentos do 
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e do Impos-
to sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF serão 
efetuados nos seguintes prazos:
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I – IRRF:
a) na data da ocorrência do fato gerador, 

no caso de:
1. rendimentos atribuídos a residentes 

ou domiciliados no exterior;
2. pagamentos a beneficiários não iden-

tificados;
b) até o 3º (terceiro) dia útil subseqüente 

ao decêndio de ocorrência dos fatos gerado-
res, no caso de:

1. juros sobre o capital próprio e aplica-
ções financeiras, inclusive os atribuídos a re-
sidentes ou domiciliados no exterior, e títulos 
de capitalização;

2. prêmios, inclusive os distribuídos sob 
a forma de bens e serviços, obtidos em con-
cursos e sorteios de qualquer espécie e lucros 
decorrentes desses prêmios; e

3. multa ou qualquer vantagem, de que 
trata o art. 70 da Lei nº 9.430, de 27 de de-
zembro de 1996;

c) até o último dia útil do mês subseqüen-
te ao encerramento do período de apuração, 
no caso de rendimentos e ganhos de capi-
tal distribuídos pelos fundos de investimento 
imobiliário; e

d) até o último dia útil do 1º (primeiro) 
decêndio do mês subseqüente ao mês de 
ocorrência dos fatos geradores, nos demais 
casos;

II – IOF:
a) até o 3º (terceiro) dia útil subseqüen-

te ao decêndio de ocorrência dos fatos ge-
radores, no caso de aquisição de ouro, ativo 
financeiro; e

b) até o 3º (terceiro) dia útil subseqüente 
ao decêndio da cobrança ou do registro con-
tábil do imposto, nos demais casos.

Parágrafo único. Excepcionalmente, na 
hipótese de que trata a alínea d do inciso I do 
caput deste artigo, em relação aos fatos ge-
radores ocorridos:

I – no mês de dezembro de 2006, os re-
colhimentos serão efetuados:

a) até o 3º (terceiro) dia útil do decêndio 
subseqüente, para os fatos geradores ocorridos 
no 10 (primeiro) e 2º (segundo) decêndios; e

b) até o último dia útil do 1º (primeiro) 
decêndio do mês de janeiro de 2007, para 
os fatos geradores ocorridos no 3º (terceiro) 
decêndio;

II – no mês de dezembro de 2007, os 
recolhimentos serão efetuados:

a) até o 3º (terceiro) dia útil do 2º (segun-
do) decêndio, para os fatos geradores ocorridos 
no 1º (primeiro) decêndio; e

b) até o último dia útil do 1º (primeiro) 
decêndio do mês de janeiro de 2008, para os 
fatos geradores ocorridos no 2º (segundo) e 
no 3º (terceiro) decêndio.

Art. 73. O § 1º do art. 63 da Lei nº 8.981, de 20 
de janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 63.  ................................................
§ 1º O imposto de que trata este artigo 

incidirá sobre o valor de mercado do prêmio, 
na data da distribuição.

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

Art. 74. O parágrafo único do art. 10 da Lei nº 
9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 10.  ................................................
Parágrafo único. O pagamento ou a 

retenção e o recolhimento da Contribuição 
serão efetuados no mínimo 1 (uma) vez por 
decêndio.”(NR)

Art. 75. O § 2º do art. 70 da Lei nº 9.430, de 27 
de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 70.  ................................................
 ..............................................................
§ 2º O imposto será retido na data do pa-

gamento ou crédito da multa ou vantagem.
 .................................................... ” (NR)

Art. 76. O art. 35 da Lei nº 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 35. Os valores retidos na quinze-
na, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei, 
deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional 
pelo órgão público que efetuar a retenção ou, 
de forma centralizada, pelo estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica, até o último dia útil 
da quinzena subseqüente àquela quinzena 
em que tiver ocorrido o pagamento ã pessoa 
jurídica fornecedora dos bens ou prestadora 
do serviço.” (NR)

Art. 77. O caput do art. 6º da Lei nº 9.317, de 5 
de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 6º O pagamento unificado de impos-
tos e contribuições devidos pela microempresa 
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e pela empresa de pequeno porte inscritas no 
Simples será feito de forma centralizada até o 
20º (vigésimo) dia do mês subseqüente àquele 
em que houver sido auferida a receita bruta.

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

CAPÍTULO XII 
Dos Fundos de Investimento Constituídos por  

Entidades Abertas de Previdência Complementar 
e por Sociedades Seguradoras e dos Fundos de 

Investimento para Garantia de Locação Imobiliária

Art. 78. As entidades abertas de previdência com-
plementar e as sociedades seguradoras poderio, a partir 
de 1º de janeiro de 2006, constituir fundos de investimen-
to, com patrimônio segregado, vinculados exclusivamen-
te a pianos de previdência complementar ou a seguros 
de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, 
estruturados na modalidade de contribuição variável, 
por das comercializados e administrados.

§ 1º Durante o período de acumulação, a remu-
neração da provisão matemática de benefícios a con-
ceder, dos planos e dos seguros referidos no caput 
deste artigo terá por base a rentabilidade da carteira 
de investimentos dos respectivos fundos.

§ 2º Os fundos de investimento de que trata o 
caput somente poderão ser administrados por institui-
ções autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM para o exercício da administração de carteira 
de valores mobiliários.

Art. 79. A aquisição de piano ou seguro enqua-
drado na estrutura prevista no art. 78 desta Lei far-se-
á mediante subscrição pelo adquirente de quotas dos 
fundos de investimento vinculados.

§ 1º No caso de plano ou seguro coletivo:
I – a pessoa jurídica adquirente também será 

cotista do fundo; e
II – o contrato ou apólice conterá cláusula com a 

periodicidade em que as quotas adquiridas pela pes-
soa jurídica terão sua titularidade transferida para os 
participantes ou segurados.

§ 2º A transferência de titularidade de que trata 
o inciso II do § 1º deste artigo:

I – conferirá aos participantes ou segu-
rados o direito à realização de resgates e à 
portabilidade dos recursos acumulados cor-
respondentes às quotas;

II – não caracteriza resgate para fins de 
incidência do Imposto de Renda.

§ 3º Independentemente do disposto no inciso 
II do § 1º deste artigo, no caso de falência ou liqui-
dação extrajudicial de pessoa jurídica proprietária de 
quotas:

I – a titularidade das quotas vinculadas 
a participante ou segurados individualizados 
será transferida a estes;

II – a titularidade das quotas não vin-
culadas a qualquer participante ou segurado 
individualizado será transferida para todos os 
participantes ou segurados proporcionalmente 
ao número de quotas de propriedade destes, 
inclusive daquelas cuja titularidade lhes tenha 
sido transferida com base no inciso I deste 
parágrafo.

Art. 80. O patrimônio dos fundos de investimento 
de que trata o art. 78 desta Lei não se comunica com 
o das entidades abertas de previdência complementar 
ou das sociedades seguradoras que os constituírem, 
não respondendo, nem mesmo subsidiariamente, por 
dívidas destas.

§ 1º No caso de falência ou liquidação extrajudicial 
da entidade aberta de previdência complementar ou 
da sociedade seguradora, o patrimônio dos fundos não 
integrará a respectiva massa falida ou liquidanda.

§ 2º Os bens e direitos integrantes do patrimô-
nio dos fundos não poderão ser penhorados, seqües-
trados, arrestados ou objeto de qualquer outra forma 
de constrição judicial em decorrência de dívidas da 
entidade aberta de previdência complementar ou da 
sociedade seguradora.

Art. 81. No caso de morte do participante ou 
segurado dos planos e seguros de que trata o art. 78 
desta Lei, os seus beneficiários poderão optar pelo 
resgate das quotas ou pelo recebimento de beneficio 
de caráter continuado previsto em contrato, indepen-
dentemente da abertura de inventário ou procedimento 
semelhante.

Art. 82. Os planos de previdência complementar 
e os seguros de vida com cláusula de cobertura por 
sobrevivência comercializados até 31 de dezembro de 
2005 poderão ser adaptados pelas entidades abertas 
de previdência complementar e sociedades segurado-
ras à estrutura prevista no art. 78 desta Lei.

Art. 83. O disposto no art. 82 desta Lei não afeta 
o direito dos participantes e segurados à portabilidade 
dos recursos acumulados para outros planos e seguros, 
estruturados ou não nos termos do art. 78 desta Lei.

Art. 84. A concessão de benefício de caráter con-
tinuado por plano ou seguro estruturado na forma do 
art. 78 desta Lei importará na transferência da proprie-
dade das quotas dos fundos a que esteja vinculado o 
respectivo plano ou seguro para a entidade aberta de 
previdência complementar ou a sociedade seguradora 
responsável pela concessão.

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL366         809ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     795ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36887 

Parágrafo único. A transferência de titularidade de 
quotas de que trata o caput deste artigo não caracteriza 
resgate para fins de incidência do Imposto de Renda.

Art. 85. Aplica-se aos planos e seguros de que 
trata o art. 78 desta Lei o disposto no art. 11 da Lei 
nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nos arts. 
1º a 5º e 7º da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro 
de 2004.

Parágrafo único. Fica responsável pela retenção 
e recolhimento dos impostos e contribuições inciden-
tes sobre as aplicações efetuadas nos fundos de in-
vestimento de que trata o art. 78 desta Lei a entidade 
aberta de previdência complementar ou a sociedade 
seguradora que comercializar ou administrar o pla-
no ou o seguro enquadrado na estrutura prevista no 
mencionado artigo, bem como pelo cumprimento 
das obrigações acessórias decorrentes dessa res-
ponsabilidade.

Art. 86. É facultado ao participante de plano de 
previdência complementar enquadrado na estrutura 
prevista no art. 78 desta Lei o oferecimento, como ga-
rantia de financiamento imobiliário, de quotas de sua 
titularidade dos fundos de que trata o referido artigo.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se também:

I – aos cotistas de Fundo de Aposenta-
doria Programada Individual – FAPI;

II – aos segurados titulares de seguro 
de vida com cláusula de cobertura por sobre-
vivência enquadrado na estrutura prevista no 
art. 78 desta Lei.

§ 2º A faculdade mencionada no caput deste 
artigo aplica-se apenas ao financiamento imobiliário 
tomado em instituição financeira, que poderá ser vin-
culada ou não à entidade operadora do plano ou do 
seguro.

Art. 87. É vedada às entidades abertas de pre-
vidência complementar e às sociedades seguradoras 
a imposição de restrições ao exercício da faculdade 
mencionada no art. 86 desta Lei, mesmo que o finan-
ciamento imobiliário seja tomado em instituição finan-
ceira não vinculada.

Art. 88. A garantia de que trata o art. 86 desta 
Lei será objeto de instrumento contratual específico, 
firmado pelo participante ou segurado, pela entidade 
aberta de previdência complementar ou sociedade 
seguradora e pela instituição financeira.

Parágrafo único. O instrumento contratual espe-
cífico a que se refere o caput deste artigo será con-
siderado, para todos os efeitos jurídicos, como parte 
integrante do plano de benefícios ou da apólice, con-
forme o caso.

Art. 89. As operações de financiamento imobiliário 
que contarem com a garantia mencionada no art. 86 
desta Lei serão contratadas com seguro de vida com 
cobertura de morte e invalidez permanente.

Art. 90. As instituições autorizadas pela Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM para o exercício da ad-
ministração de carteira de títulos e valores mobiliários 
ficam autorizadas a constituir fundos de investimento 
que permitam a cessão de suas quotas em garantia 
de locação imobiliária.

§ 1º A cessão de que trata o caput deste artigo 
será formalizada mediante registro perante o adminis-
trador do fundo, pelo titular das quotas, por meio de 
termo de cessão fiduciária acompanhado de 1 (uma) 
via do contrato de locação, constituindo, em favor do 
credor fiduciário, propriedade resolúvel das quotas.

§ 2º Na hipótese de o cedente não ser o locatário 
do imóvel locado, deverá também assinar o contrato de 
locação ou aditivo, na qualidade de garantidor.

§ 3º A cessão em garantia de que trata o caput 
deste artigo constitui regime fiduciário sobre as quotas 
cedidas, que ficam indisponíveis, inalienáveis e impe-
nhoráveis, tornando-se a instituição financeira admi-
nistradora do findo seu agente fiduciário.

§ 4º O contrato de locação mencionará a existên-
cia e as condições da cessão de que trata o caput deste 
artigo, inclusive quanto a sua vigência, que poderá ser 
por prazo determinado ou indeterminado.

§ 5º Na hipótese de prorrogação automática do 
contrato de locação, o cedente permanecerá respon-
sável por todos os seus efeitos, ainda que não tenha 
anuído no aditivo contratual, podendo, no entanto, exo-
nerar-se da garantia, a qualquer tempo, mediante noti-
ficação ao locador, ao locatário e à administradora do 
fundo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 6º Na hipótese de mora, o credor fiduciário 
notificará extrajudicialmente o locatário e o cedente, 
se pessoa distinta, comunicando o prazo de 10 (dez) 
dias para pagamento integral da dívida, sob pena de 
excussão extrajudicial da garantia, na forma do § 7º 
deste artigo.

§ 7º Não ocorrendo o pagamento integral da dí-
vida no prazo fixado no § 6º deste artigo, o credor po-
derá requerer ao agente fiduciário que lhe transfira, em 
caráter pleno, exclusivo e irrevogável, a titularidade de 
quotas suficientes para a sua quitação, sem prejuízo 
da ação de despejo e da demanda, por meios próprios, 
da diferença eventualmente existente, na hipótese de 
insuficiência da garantia.

§ 8º A excussão indevida da garantia enseja res-
ponsabilidade do credor fiduciário pelo prejuízo causa-
do, sem prejuízo da devolução das quotas ou do valor 
correspondente, devidamente atualizado.
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§ 9º O agente fiduciário não responde pelos efei-
tos do disposto nos §§ 6º e 7º deste artigo, exceto 
na hipótese de comprovado dolo, má-fé, simulação, 
fraude ou negligência, no exercício da administração 
do fundo.

§ 10. Fica responsável pela retenção e recolhi-
mento dos impostos e contribuições incidentes sobre 
as aplicações efetuadas nos fundos de investimento 
de que trata o caput deste artigo a instituição que ad-
ministrar o fundo com a estrutura prevista neste artigo, 
bem como pelo cumprimento das obrigações acessó-
rias decorrentes dessa responsabilidade.

Art. 91. Os arts. 37 e 40 da Lei nº 8.245, de 18 
de outubro de 1991, passam a vigorar acrescidos dos 
seguintes incisos:

“Art. 37.  ................................................
 ..............................................................
IV – cessão fiduciária de quotas de fundo 

de investimento.
 .................................................... ” (NR)
“Art. 40.  ................................................
 ..............................................................
VIII – exoneração de garantia constituída 

por quotas de fundo de investimento;
IX – liquidação ou encerramento do fun-

do de investimento de que trata o inciso IV do 
art. 37 desta Lei.” (NR)

Art. 92. Compete ao Banco Central do Brasil, à 
Comissão de Valores Mobiliários e à Superintendência 
de Seguros Privados, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, dispor sobre os critérios complementares 
para a regulamentação deste Capítulo.

CAPÍTULO XIII 
Da Tributação de Planos de Benefícios, Seguros e 
Fundos de Investimento de Caráter Previdenciário

Art. 93. 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 lº 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 dezem-
bro 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. 94. O caput do art. 8º da Lei nº 9.311, de 
24 de outubro de 1996, passa a vigorar acrescido do 
seguinte 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 dire-
tamente entre planos ou entre gestores de 
planos.” (NR)

Art. 95. O contribuinte que efetuou pagamento de 
tributos e contribuições com base no art. 50 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 multa, de mora ou de ofício, 
conforme o caso, bem assim 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 1% (um por 
cento) no mês do pagamento.
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§ 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 O Poder Executivo disciplinará, em regula-
mento, o disposto neste artigo.

Art. 96. As entidades de previdência complementar, 
sociedades seguradoras e Fundos de Aposentadoria Pro-
gramada Individual – FAPI que, para gozo do benefício 
previsto no art. 5º da Medida Provisória nº 2.222, de 4 de 
setembro 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 deste artigo surte efeitos enquanto não houver a 
homologação judicial do requerimento, tomando-se 
definitivo com a referida homologação.

Art. 97. 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 à alíquota:

I – de 25% (vinte e cinco por cento), 
quando o prazo 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 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. 2º da Lei nº 

11.053, de 29 de dezembro 2004.
§ 2º Para fins deste artigo o da definição da alí-

quota de imposto de renda incidente sobre as presta-
ções seguintes, o prazo de acumulação continua a ser 
contado após o pagamento da 1ª (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.

CAPÍTULO XIV 
Do Parcelamento de Débitos  

Previdenciários dos Municípios

Art. 98. Os Municípios poderão parcelar seus débi-
tos e os de responsabilidade de autarquias e fundações 
municipais relativos às contribuições sociais de que tra-
tam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com vencimento 
até 30 de setembro de 2005, em até 240 (duzentos e 
quarenta) prestações mensais e consecutivas.

§ 1º Os débitos referidos no caput são aqueles 
originários de contribuições sociais e correspondentes 
obrigações acessórias, constituídos ou não, inscritos ou 
não em Dívida Ativa, ainda que em fase de execução 
fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de par-
celamento anterior, não integralmente quitado, ainda 
que cancelado por falta de pagamento.

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

§ 3º Os débitos de que tratam o caput e §§ 1º e 
2º deste artigo, com vencimento até 31 de dezembro 
de 2004, provenientes de contribuições descontadas 
dos segurados empregado, trabalhador avulso e con-
tribuinte individual, bem como de sub-rogação e de 
importâncias retidas ou descontadas, referidas na Lei 
nº 8.212, de 1991, poderão ser parcelados em até 60 
(sessenta) prestações mensais e consecutivas.

§ 4º Caso a prestação mensal não seja paga 
na data do vencimento, serão retidos e repassados à 
Receita Federal do Brasil, recursos do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios suficientes para sua quitação, 
acrescidos dos juros previstos no art. 102 desta lei.

§ 5º Os valores pagos pelos Municípios relativos 
ao parcelamento objeto desta Lei não serão incluídos 
no limite a que se refere o § 4º do art. 5º da Lei nº 

9.639, de 25 de maio de 1998, com a redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto 
de 2001.

§ 6º A opção pelo parcelamento será formaliza-
da até 31 de dezembro de 2005, na Receita Federal 
do Brasil, que se responsabilizará pela cobrança das 
prestações e controle dos créditos originários dos par-
celamentos concedidos.

Art. 99. Serão considerados remidos os débitos 
que remanescerem após o pagamento regular da úl-
tima prestação dos parcelamentos de que tratam o 
caput e o § 3º do art. 98 desta lei.

Art. 100. Os débitos serão consolidados por Mu-
nicípio na data do pedido do parcelamento, reduzin-
do-se os valores referentes a juros de mora em 50% 
(cinqüenta por cento).

Art. 101. Os débitos a que se refere o art. 98 serão 
parcelados em prestações mensais equivalentes a:
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I – no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco 
décimos por cento) da média mensal da Re-
ceita Corrente Líquida Municipal;

II – no máximo, 9% (nove por cento) 
do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM).

Art. 102. O valor de cada prestação mensal será 
acrescido de juros correspondentes à variação mensal 
da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), a partir do 
mês subseqüente ao da consolidação do débito, até 
o mês do pagamento.

Art. 103. Para o parcelamento objeto desta Lei, 
serão observadas as seguintes condições:

I – o percentual de 1,5% (um inteiro e 
cinco décimos por cento) será aplicado sobre 
a média mensal da Receita Corrente Líquida 
referente ao ano anterior ao do vencimento da 
prestação, publicada de acordo com o previsto 
nos arts. 52, 53 e 63 da Lei Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000;
II – para fins de cálculo das prestações 

mensais, os Municípios se obrigam a encami-
nhar à Receita Federal do Brasil o demonstra-
tivo de apuração da receita corrente líquida de 
que trata o inciso I do art. 53 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000, até o último dia útil 
do mês de fevereiro de cada ano;

III – a falta de apresentação das infor-
mações a que se refere o inciso II do caput 
implicará, para fins de apuração e cobrança 
da prestação mensal, a aplicação da variação 
do Índice Geral de Preços, Disponibilidade 
Interna (IGP-DI), acrescida de juros de 0,5% 
(cinco décimos por cento) ao mês, sobre a 
última receita corrente líquida publicada nos 
termos da legislação.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, às pres-
tações vencíveis em janeiro, fevereiro e março de cada 
ano, aplicar-se-ão os limites utilizados no ano anterior, 
nos termos do inciso I do caput.

§ 2º Para os fins previstos nesta lei, entende-
se como Receita Corrente Líquida aquela definida 
nos termos do art. 2º da Lei Complementar nº 101, 
de 2000.

Art. 104. As prestações serão exigíveis no último 
dia útil de cada mês, a partir do mês subseqüente ao 
da formalização do pedido de parcelamento.

§ 1º No período compreendido entre a forma-
lização do pedido de parcelamento e o mês da con-
solidação, o município deverá recolher mensalmente 
as prestações mínimas correspondentes aos valores 

previstos no inciso I do art. 101, sob pena de indefe-
rimento do pedido.

§ 2º O pedido se confirma com o pagamento da 
primeira prestação na forma do § 1º.

§ 3º A partir do mês seguinte à consolidação, o 
valor da prestação será obtido mediante a divisão do 
montante do débito parcelado, deduzidos os valores 
das prestações mínimas recolhidas nos termos do § 
1º, pelo número de prestações restantes, observados 
os valores mínimo e máximo constantes do art. 101.

Art. 105. A concessão do parcelamento objeto 
desta Lei está condicionada à:

I – apresentação, pelo Município, na data 
da formalização do pedido, do demonstrativo 
referente à apuração da Receita Corrente Lí-
quida Municipal, na forma do disposto na Lei 
Complementar nº 101, de 2000, referente ao 
ano-calendário de 2004;

II – adimplemento das obrigações venci-
das após a data referida no caput do art. 98.

Art. 106. O parcelamento de que trata esta Lei 
será rescindido nas seguintes hipóteses:

I – inadimplemento por três meses con-
secutivos ou seis meses alternados, o que 
primeiro ocorrer;

II – inadimplemento das obrigações cor-
rentes referentes às contribuições de que trata 
o art. 98;

III – não complementação do valor da 
prestação tia forma do § 4º do art. 98.

Art. 107. O Poder Executivo disciplinará, em regu-
lamento, os atos necessários à execução do disposto 
nos arts. 98 a 106.

Parágrafo único. Os débitos referidos no caput 
deste artigo serão consolidados no âmbito da Receita 
Federal do Brasil.

Art. 108. É suspensa a pretensão punitiva do 
Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 
2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos 
arts. 168-A e 337-A 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.

Parágrafo único. A prescrição penal não corre du-
rante o período de suspensão da pretensão punitiva.

CAPÍTULO XV 
Da Desoneração Tributária da Bovinocultura

Art. 109. A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 25-B:
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“Art. 25-B. A contribuição social do em-
pregador rural, pessoa física ou jurídica, que 
exerça atividade de bovinocultura, em substi-
tuição à contribuição de que tratam os incisos 
I e II do art 22, e a do segurado especial, refe-
ridos respectivamente na alínea a do inciso V 
e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada 
à seguridade social, será apurada mediante a 
aplicação das seguintes alíquotas:

I – 1% (um por cento) da receita bruta 
proveniente da comercialização da sua pro-
dução, para financiamento das prestações de 
seguridade social;

II – 0,1% (um décimo por cento) da receita 
bruta 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 Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 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 artigo, além da contribuição obrigatória 
referida no caput, poderá contribuir, facultati-
vamente, na forma do art. 21 desta Lei.

§ 3º A pessoa física de que trata a alí-
nea a do inciso V do art. 12 contribuirá, tam-
bém, obrigatoriamente, na forma do art. 21 
desta Lei.

§ 4º Não integra a base de cálculo des-
sa contribuição o produto animal destinado 
à reprodução ou criação pecuária, quando 
vendido pelo próprio produtor a quem o 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 
15 de abril de 1993.”

Art. 110. O art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de ju-
lho de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§§ 6º e 7º:

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

sos III e IV deste artigo à pessoa jurídica re-
ferida no caput do art. 25-B desta Lei, a qual 

fica obrigada a recolher a contribuição de que 
trata o art. 25-9, até o dia dois do mês sub-
seqüente ao da operação de venda ou con-
signação da produção, na forma estabelecida 
em regulamento.

§ 7º Aplicam-se às contribuições devi-
das pelas pessoas físicas e pelo segurado 
especial de que tratam o art. 25-8 desta Lei 
as regras previstas nos incisos III IV, X deste 
artigo”. (NR)

Art. 111. O período de redução das alíquotas de 
que tratam os arts. 109 e 110 será de 1 (um) ano a 
partir do lº dia do mês subseqüente ao da publicação 
desta Lei, e poderá ser prorrogado desde que fique 
comprovado o aumento real de arrecadação das con-
tribuições previstas nos art. 22-A e 25 da Lei nº 8.212, 
de 1991.

CAPÍTULO XVI 
Disposições Gerais

Art. 112. Para fins do disposto nas alíneas b e 
c do inciso XI do art. 10 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, o reajuste de preços em função 
do custo de produção ou da variação de índice que 
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos 
utilizados, nos termos do inciso II do § 1º do art. 27 
da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, não será 
considerada para fins da descaracterização do preço 
predeterminado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-
se desde 1º de novembro de 2003.

Art. 113. Para efeito de determinação da base de 
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, 
do IRPJ e da CSLL, as instituições financeiras e as 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central do Brasil devem computar como receitas 
ou despesas incorridas nas operações realizadas em 
mercados de liquidação futura:

I – a diferença, apurada no último dia útil 
do mês, entre as variações das taxas, dos pre-
ços ou dos índices contratados (diferença de 
curvas), sendo o saldo apurado por ocasião 
da liquidação do contrato, da cessão ou do 
encerramento da posição, nos casos de:

a) swap e termo;
b) futuro e outros derivativos com ajustes 

financeiros diários ou periódicos de posições 
cujos ativos subjacentes aos contratos sejam 
taxas de juro spot ou instrumentos de renda 
fixa para os quais seja possível a apuração do 
critério previsto neste inciso;
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II – o resultado da soma algébrica dos 
ajustes apurados mensalmente, no caso dos 
mercados referidos na alínea b do inciso I do 
caput deste artigo cujos ativos subjacentes 
aos contratos sejam mercadorias, moedas, 
ativos de renda variável, taxas de juro a termo 
ou qualquer outro ativo ou variável econômica 
para os quais não seja possível adotar o crité-
rio previsto no referido inciso;

III – o resultado apurado na liquidação 
do contrato, da cessão ou do encerramento 
da posição, no caso de opções e demais de-
rivativos.

§ 1º O Poder Executivo disciplinará, em regu-
lamento, o disposto neste artigo, podendo, inclusive, 
determinar que o valor a ser reconhecido mensalmen-
te, na hipótese de que trata a alínea b do inciso I do 
caput deste artigo, seja calculado:

I – pela bolsa em que os contratos foram 
negociados ou registrados;

II – enquanto não estiver disponível a 
informação de que trata o inciso I do caput 
deste artigo, de acorda com os critérios esta-
belecidos pelo Banco Central do Brasil.

§ 2º Quando a operação for realizada no mer-
cado de balcão, somente será admitido o reconheci-
mento de despesas ou de perdas se a operação tiver 
sido registrada em sistema que disponha de critérios 
para aferir se os preços, na abertura ou no encerra-
mento da posição, são consistentes com os preços 
de mercado.

§ 3º No caso de operações de hedge realizadas 
em mercados de liquidação futura em bolsas no exte-
rior, as receitas ou as despesas de que trata o caput 
deste artigo serão apropriadas pelo resultado:

I – da soma algébrica dos ajustes apu-
rados mensalmente, no caso de contratos su-
jeitos a ajustes de posições;

II – auferido na liquidação do contrato, 
no caso dos demais derivativos.

§ 4º Para efeito de determinação da base de cál-
culo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, fica 
vedado o reconhecimento de despesas ou de perdas 
apuradas em operações realizadas em mercados fora 
de bolsa no exterior.

§ 5º Os ajustes serão efetuados no livro fiscal 
destinado à apuração do lucro real.

Art. 114. O art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º ...................................................
 ..............................................................

§ 2º O pagamento dos tributos e contri-
buições na forma do disposto no caput deste 
artigo será considerado definitivo, não gerando, 
em qualquer hipótese, direito à restituição ou 
à compensação com o que for apurado pela 
incorporadora.

§ 3º As receitas, custos e despesas pró-
prios da incorporação sujeita a tributação na 
forma deste artigo não deverão ser compu-
tados na apuração das bases de cálculo dos 
tributos e contribuições de que trata o caput 
deste artigo, devidos pela incorporadora em 
virtude de suas outras atividades empresariais, 
inclusive incorporações não afetadas.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º deste 
artigo, os custos e despesas indiretos pagos 
pela incorporadora no mês serão apropriados 
a cada incorporação na mesma proporção 
representada pelos custos diretos próprios da 
incorporação, em relação ao custo direto total 
da incorporadora, assim entendido como a 
soma de todos os custos diretos de todas as 
incorporações e o de outras atividades exer-
cidas pela incorporadora.

§ 5º A opção pelo regime especial de tri-
butação obriga o contribuinte a fazer o recolhi-
mento dos tributos, na forma do caput deste 
artigo, a partir do mês da opção.”(NR)

Art. 115. O Ministro de Estado da Fazenda pode-
rá criar, nos Conselhos de Contribuintes do Ministério 
da Fazenda, Turmas Especiais, de caráter temporário, 
com competência para julgamento de processos que 
envolvam valores reduzidos ou matéria recorrente ou 
de baixa complexidade.

§ 1º As Turmas de que trata o caput deste artigo 
serão paritárias, compostas por 4 (quatro) membros, 
sendo 1 (um) conselheiro Presidente da Câmara, re-
presentante da Fazenda, e 3 (três) conselheiros com 
mandato pro tempore, designados entre os conse-
lheiros suplentes.

§ 2º As Turmas Especiais a que se refere este 
artigo poderão funcionar nas cidades onde estão lo-
calizadas as Superintendências da Receita Federal 
do Brasil.

§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará 
o disposto neste artigo, inclusive quanto à definição da 
matéria e do valor a que se refere o caput deste artigo 
e ao funcionamento das Turmas Especiais.

Art. 116. O Decreto nº 70.235, de 6 de março de 
1972, passa a vigorar acrescido do art. 26-A e com a 
seguinte redação para os arts. 2º, 9º, 16 e 23:

“Art. 2º ...................................................
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Parágrafo único. Os atos e termos pro-
cessuais a que se refere o caput deste artigo 
poderão ser encaminhados de forma eletrô-
nica ou apresentados em meio magnético ou 
equivalente, conforme disciplinado em ato da 
administração tributária.”(NR}

“Art. 9º ...................................................
§ 1º Os autos de infração e as notifica-

ções de lançamento de que trata o caput des-
te artigo, formalizados em relação ao mesmo 
sujeito passivo, podem ser objeto de um único 
processo, quando a comprovação dos ilícitos 
depender dos mesmos elementos de prova.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 16.  ................................................
 ..............................................................
V – se a matéria impugnada foi submeti-

da à apreciação judicial, devendo ser juntada 
cópia da petição.

 ..................................................... “(NR)
“Art. 23.  ................................................
 ..............................................................
III – por meio eletrônico, com prova de 

recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito 

passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equi-

valente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1º Quando resultar improfícuo um dos 

meios previstos no caput deste artigo, a inti-
mação poderá ser feita por edital publicado:

I – no endereço da administração tribu-
tária na internet;

II – em dependência, franqueada ao públi-
co, do órgão encarregado da intimação; ou

III – uma única vez, em órgão da impren-
sa oficial local.

§ 2º ........................................................
 ..............................................................
III – se por meio eletrônico, 15 (quinze) 

dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domi-

cílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente 

utilizado pelo sujeito passivo;
IV – 15 (quinze) dias após a publicação 

do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3º Os meios de intimação previstos 

nos incisos do caput deste artigo não estão 
sujeitos a ordem de preferência.

§ 4º Para fins de intimação, considera-se 
domicílio tributário do sujeito passivo:

I – o endereço postal por ele fornecido, 
para fins cadastrais, à administração tributá-
ria; e

II – o endereço eletrônico a ele atribuído 
pela administração tributária, desde que auto-
rizado pelo sujeito passivo.

§ 5º O endereço eletrônico de que trata 
este artigo somente será implementado com 
expresso consentimento do sujeito passivo, 
e a administração tributária informar-lhe-á as 
normas e condições de sua utilização e ma-
nutenção.

§ 6º As alterações efetuadas por este 
artigo serão disciplinadas em ato da adminis-
tração tributária.”(NR)

“Art. 26-A. A Câmara Superior de Recur-
sos Fiscais do Ministério da Fazenda – CSRF 
poderá, por iniciativa de seus membros, dos 
Presidentes dos Conselhos de Contribuintes, 
do Secretário da Receita Federal ou do Pro-
curador-Geral da Fazenda Nacional, aprovar 
proposta de súmula de suas decisões reitera-
das e uniformes.

§ 1º De acordo com a matéria que cons-
titua o seu objeto, a súmula será apreciada 
por uma das Turmas ou pelo Pleno da CSRF.

§ 2º A súmula que obtiver 2/3 (dois ter-
ços) dos votos da Turma ou do Pleno será 
submetida ao Ministro de Estado da Fazenda, 
após parecer favorável da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, ouvida a Receita Fede-
ral do Brasil.

§ 3º Após a aprovação do Ministro de Es-
tado da Fazenda e publicação no Diário Ofi-
cial da União, a súmula terá efeito vinculante 
em relação à Administração Tributária Federal 
e, no âmbito do processo administrativo, aos 
contribuintes.

§ 4º A súmula poderá ser revista ou can-
celada, por propostas dos Presidentes e Vice-
Presidentes dos Conselhos de Contribuintes, 
do Procurador-Geral da Fazenda Nacional 
ou do Secretário da Receita Federal, obede-
cidos os procedimentos previstos para a sua 
edição.

§ 5º Os procedimentos de que trata este 
artigo serão disciplinados nos regimentos in-
ternos dos Conselhos de Contribuintes e da 
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Mi-
nistério da Fazenda.”(NR)

Art. 117. O art. 7º do Decreto-Lei nº 2.287, de 
23 de julho de 1986, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
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“Art. 7º A Receita Federal do Brasil, antes 
de proceder à restituição ou ao ressarcimento 
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é 
devedor à Fazenda Nacional.

§ 1º Existindo débito em nome do contri-
buinte, o valor da restituição ou ressarcimento 
será compensado, total ou parcialmente, com 
o valor do débito.

§ 2º Existindo, nos termos da Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, débito em nome 
do contribuinte, em relação às contribuições 
sociais previstas nas alíneas a, b e c do pará-
grafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, ou às contribuições instituídas 
a título de substituição e em relação à Dívida 
Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS, o valor da restituição ou ressarcimento 
será compensado, total ou parcialmente, com 
o valor do débito.

§ 3º Ato conjunto dos Ministérios da Fa-
zenda e da Previdência Social estabelecerá as 
normas e procedimentos necessários à apli-
cação do disposto neste artigo.”(NR)

Art. 118. O art. 89 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991 – Lei Orgânica da Seguridade Social, passa 
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 89.  ................................................
 ..............................................................
§ 8º Verificada a existência de débito em 

nome do sujeito passivo, o valor da restituição 
será utilizado para extingui-lo, total ou parcial-
mente, mediante compensação.”(NR)

Art. 119. O art. 8º-A da Lei nº 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 8º-A O valor da Cide-Combustíveis 
pago pelo vendedor de hidrocarbonetos líqui-
dos, não destinados à formulação de gasolina 
ou diesel, poderá ser deduzido dos valores 
devidos pela pessoa jurídica adquirente des-
ses produtos, relativamente a tributos ou con-
tribuições administrados pela Receita Federal 
do Brasil, nos termos, limites e condições es-
tabelecidos em regulamento.

§ 1º A pessoa jurídica importadora dos 
produtos de que trata o caput deste artigo, 
não destinados à formulação de gasolina ou 
diesel, poderá deduzir dos valores dos tributos 
ou contribuições administrados pela Receita 
Federal do Brasil, nos termos, limites e condi-

ções estabelecidos em regulamento, o valor da 
Cide-Combustíveis pago na importação.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo 
somente aos hidrocarbonetos líquidos utili-
zados como insumo pela pessoa jurídica 
adquirente.”(NR)

Art. 120. O art. 18 da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 18.  ................................................
 ..............................................................
§ 4º Será também exigida multa isolada 

sobre o valor total do débito indevidamen-
te compensado, quando a compensação for 
considerada não declarada nas hipóteses do 
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei nº 9.436, 
de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os 
percentuais previstos:

I – no inciso I do caput do art. 44 da Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

II – no inciso II do caput do art. 44 da 
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos 
casos de evidente intuito de fraude, definidos 
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 30 
de novembro de 1964, independentemente 
de outras penalidades administrativas ou cri-
minais cabíveis.

§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º do art. 44 
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às 
hipóteses previstas no § 4º deste artigo.”(NR)

Art. 121. O § 2º do art. 3º, art. 17 e o art. 24 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................  
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................  
IV – produzidos ou prestados por empre-

sas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País.

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

“Art. 17.  ................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................  
g) procedimentos de legitimação de pos-

se de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 
7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa 
e deliberação dos órgãos da Administração 
Pública em cuja competência legal inclua-se 
tal atribuição.

 ..............................................................
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§ 2º A Administração também poderá 
conceder direito real de uso de imóveis, dis-
pensada licitação, quando o uso destinar-se:

I – a outro órgão ou entidade da Admi-
nistração Pública, qualquer que seja a locali-
zação do imóvel;

II – a pessoa física que, nos termos de lei, 
regulamento ou ato normativo do órgão compe-
tente, haja implementado os requisitos mínimos 
de cultura e moradia sobre área rural situada 
na região da Amazônia Legal, definida no art. 
2º da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, 
superior à legalmente passível de legitimação 
de posse referida na alínea g do inciso I do 
caput, atendidos os limites de área definidos 
por ato normativo do Poder Executivo.

§ 2º-A As hipóteses da alínea g do inciso 
I do caput e do inciso II do § 2º ficam dispen-
sadas de autorização legislativa, porém sub-
metem-se aos seguintes condicionamentos:

I – aplicação exclusivamente às áreas em 
que a detenção por particular seja comprova-
damente anterior a 1º de dezembro de 2004;

II – submissão aos demais requisitos e 
impedimentos do regime legal e administrativo 
da destinação e da regularização fundiária de 
terras públicas;

III – vedação de concessões para hipó-
teses de exploração não-contempladas na lei 
agrária, nas leis de destinação de terras públi-
cas, ou nas normas legais ou administrativas 
de zoneamento ecológico-econômico; e

IV – previsão de rescisão automática da 
concessão, dispersada notificação, em caso 
de declaração de utilidade ou necessidade 
pública, ou interesse social.

§ 2º-B A hipótese do inciso II do § 2º:
I – só se aplica a imóvel situado em zona 

rural, não sujeito a vedação, impedimento ou 
inconveniente à sua exploração mediante ati-
vidades agropecuárias; e

II – fica limitada a áreas de até 500 (qui-
nhentos) hectares, vedada a dispensa de lici-
tação para áreas superiores a esse limite;

III – pode ser cumulada com o quantita-
tivo de área decorrente da figura prevista na 
alínea g do inciso I do caput, até o limite pre-
visto no inciso II.

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

“Art. 24.  ................................................
 ..............................................................  
XXVII – para o fornecimento de bens e 

serviços, produzidos ou prestados no País, que 

envolvam, cumulativamente, alta complexidade 
tecnológica e defesa nacional, mediante pa-
recer de comissão especialmente designada 
pela autoridade máxima do órgão.

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

Art. 122. O art. 27 da Lei nº 8.987, de 1995, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 27.  ................................................  
§ 1º Para fins de obtenção da anuência 

de que trata o caput deste artigo, o preten-
dente deverá:

I – atender às exigências de capacidade 
técnica, idoneidade financeira e regularidade 
jurídica e fiscal necessárias à assunção do 
serviço; e

II – comprometer-se a cumprir todas as 
cláusulas do contrato em vigor.

§ 2º Nas condições estabelecidas no 
contrato de concessão, o poder concedente 
autorizará a assunção do controle da conces-
sionária por seus financiadores para promover 
sua reestruturação financeira e assegurar a 
continuidade da prestação dos serviços.

§ 3º Na hipótese prevista no § 2º, o poder 
concedente exigirá dos financiadores que aten-
dam às exigências de regularidade jurídica e 
fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais 
requisitos previstos no § 1º, inciso I.

§ 4º A assunção do controle autorizada 
na forma do § 2º não alterará as obrigações 
da concessionária e de seus controladores 
junto ao poder concedente.” (NR)

Art. 123. A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, passa a vigorar acrescida dos arts. 18-A, 23-A 
e 28-A:

“Art. 18-A. O edita] poderá prever a in-
versão da ordem das fases de habilitação e 
julgamento, hipótese em que:

I – encerrada a fase de classificação das 
propostas ou o oferecimento de lances, será 
aberto o invólucro com os documentos de 
habilitação do licitante mais bem classificado, 
para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital;

II – verificado o atendimento das exi-
gências do edital, o licitante será declarado 
vencedor;

III – inabilitado o licitante melhor classifi-
cado, serão analisados os documentos habili-
tatórios do licitante com a proposta classificada 
em segundo lugar, e assim sucessivamente, 
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até que um licitante classificado atenda às 
condições fixadas no edital;

IV – proclamado o resultado final do cer-
tame, o objeto será adjudicado ao vencedor 
nas condições técnicas e econômicas por ele 
ofertadas.”

“Art. 23-A. O contrato de concessão po-
derá prever o emprego de mecanismos priva-
dos para resolução de disputas decorrentes 
ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbi-
tragem, a ser realizada no Brasil e em língua 
portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 
de setembro de 1996.”

“Art. 28-A. Para garantir contratos de mú-
tuo de longo prazo, destinados a investimen-
tos relacionados a contratos de concessão, 
em qualquer de suas modalidades, as con-
cessionárias poderão ceder ao mutuante, em 
caráter fiduciário, parcela de seus créditos 
operacionais futuros, observadas as seguin-
tes condições:

I – o contrato de cessão dos créditos 
deverá ser registrado em Cartório de Títulos 
e Documentos para ter eficácia perante ter-
ceiros;

II – sem prejuízo do disposto no inciso I, a 
cessão do crédito não terá eficácia em relação 
ao poder público concedente senão quando 
for este formalmente notificado;

III – os créditos futuros cedidos nos ter-
mos deste artigo serão constituídos sob a ti-
tularidade do mutuante, independentemente 
de qualquer formalidade adicional;

IV – o mutuante poderá indicar instituição 
financeira para efetuar a cobrança e receber os 
pagamentos dos créditos cedidos ou permitir 
que a concessionária o faça, na qualidade de 
representante e depositária;

V – na hipótese de ter sido indicada ins-
tituição financeira, conforme previsto no inciso 
IV, fica a concessionária obrigada a apresentar 
a essa os créditos para cobrança;

VI – os pagamentos dos créditos cedidos 
deverão ser depositados, pela concessionária 
ou pela instituição encarregada da cobrança, 
em conta corrente bancária vinculada ao con-
trato de mútuo;

VII – a instituição financeira depositária 
deverá transferir os valores recebidos ao mu-
tuante à medida que as obrigações do contrato 
de mútuo tornarem-se exigíveis; e

VIII – o contrato de cessão disporá sobre 
a devolução à concessionária dos recursos 
excedentes, sendo vedada a retenção do sal-
do após o adimplemento integral do contrato.

Parágrafo único. Para os fins deste ar-
tigo, serão considerados contratos de longo 
prazo aqueles cujas obrigações tenham pra-
zo médio de vencimento superior a 5 (cinco) 
anos.” (NR)

Art. 124. O art. 25 da Lei nº 10.438, de 26 de abril 
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25. Os descontos especiais nas tari-
fas de energia elétrica aplicáveis às unidades 
consumidoras classificadas na Classe Rural, 
inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural, 
serão concedidos ao consumo que se veri-
fique na atividade de irrigação e aqüicultura 
desenvolvida em um período diário contínuo 
de 8h30min (oito horas e trinta minutos) de 
duração, facultado ao concessionário ou per-
missionário de serviço público de distribuição 
de energia elétrica o estabelecimento de es-
calas de horário para início, mediante acordo 
com os consumidores, garantido o horário 
compreendido entre 21h30min (vinte e uma 
horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) do 
dia seguinte.” (NR)

Art. 125. O art. 199 da Lei nº 11.10l, de 9 de fe-
vereiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 199.  ..............................................
§ 1º Na recuperação judicial e na falên-

cia das sociedades de que trata o caput deste 
artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso 
o exercício de direitos derivados de contratos 
de locação, arrendamento mercantil ou de 
qualquer outra modalidade de arrendamento 
de aeronaves ou de suas partes.

§ 2º Os créditos decorrentes dos contra-
tos mencionados no § 1º deste artigo não se 
submeterão aos efeitos da recuperação judi-
cial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos 
de propriedade sobre a coisa e as condições 
contratuais, não se lhes aplicando a ressalva 
emitida na parte final do § 3º do art. 49 des-
ta Lei.

§ 3º Na hipótese de falência das socie-
dades de que trata o caput deste artigo, pre-
valecerão os direitos de propriedade sobre 
a coisa relativos a contratos de locação, de 
arrendamento mercantil ou de qualquer outra 
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modalidade de arrendamento de aeronaves 
ou de suas partes.” (NR)

Art. 126. O disposto no art. 125 desta Lei não se 
aplica aos processos de falência, recuperação judicial 
ou extrajudicial que estejam em curso na data de pu-
blicação desta Lei.

Art. 127. A partir de 15 de agosto de 2005, a 
Receita Federal do Brasil poderá, por intermédio de 
convênio, arrecadar e fiscalizar, mediante remunera-
ção de 1,5% (um e meio por cento) do montante ar-
recadado, o adicional de contribuição instituído pelo § 
3º do art. 8º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, 
observados, ainda, os §§ 4º e 5º do referido art. 8º e, 
no que couber, o disposto na Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991.

Art. 128. O art. 3º da Lei nº 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................
II – na fonte e na declaração de ajuste 

anual das pessoas físicas, os rendimentos dis-
tribuídos pelos Fundos de Investimento Imobi-
liários, cujas quotas sejam admitidas à nego-
ciação exclusivamente em bolsas de valores 
ou no mercado de balcão organizado.

Parágrafo único. O benefício disposto no 
inciso III do caput:

I – será concedido somente nos casos 
em que o Fundo de Investimento Imobiliário 
possua, no mínimo, 50 (cinqüenta) quotistas;

II – não será concedido ao quotista pes-
soa física titular de quotas que representem 
10% (dez por cento) ou mais da totalidade das 
quotas emitidas pelo Fundo de Investimento 
Imobiliário ou cujas quotas lhe derem direito 
ao recebimento de rendimento superior a 10% 
(dez por cento) do total de rendimentos aufe-
ridos pelo fundo.” (NR)

Art. 129. O § 1º do art. 1º da Lei nº 10.755, de 3 
de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 1º  ..................................................
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se 

também às irregularidades previstas na le-
gislação anterior, desde que pendentes de 
julgamento definitivo nas instâncias adminis-
trativas.

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

Art. 130. Os produtos industrializados em pólos 
produtivos localizados nas áreas previstas no parágrafo 

4º do art. 1º do Decreto-Lei nº 291, de 28 de fevereiro 
de 1967 e art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro 
de 1991, ficam isentos do imposto sobre produtos in-
dustrializados, quer se destinem ao seu consumo in-
terno, quer à comercialização em qualquer outro ponto 
do território nacional.

§ 1º A isenção prevista no caput deste artigo 
aplica-se aos produtos cujo processo de elaboração 
resulte de uma composição final que comprove quan-
tidade física majoritária de matérias-primas de origem 
regional, provenientes dos segmentos animal, vege-
tal, mineral ou agroindustrial, observada a legislação 
ambiental pertinente.

§ 2º A delimitação locacional dos pólos produ-
tivos referidos no caput deste artigo e as condições 
previstas no § 1º, bem como, os produtos que não 
poderão, em qualquer hipótese, usufruir da isenção 
referida, serão definidas pela Superintendência da 
Zona Franca de Manaus;

§ 3º São considerados pólos produtivos, inde-
pendente da delimitação prevista no § 2º e além de 
outros que venham a ser definidos, as áreas de livre 
comércio criadas pelas Leis nº 7.965, de 22 de de-
zembro de 1989, nº 8.210, de 19 de julho de 1991, nº 

8.256, de 25 de novembro de 1991, nº 8.857 de 8 de 
março de 1994 e pelo art. 11 da Lei nº 8.387, de 30 
de dezembro de 1991.

Art. 131. A remessa de produtos nacionais ou na-
cionalizados, para industrialização nas áreas previstas 
no caput do art. 130, será realizada com suspensão 
do imposto sobre produtos industrializados, a qual con-
verte-se em isenção quando cumpridas as condições 
estabelecidas no art. 130.

Parágrafo único. Na hipótese da remessa de 
produtos nacionais ou nacionalizados, destinados às 
áreas previstas no caput do art. 130, com a finalidade 
de serem reembarcados para outros pontos do ter-
ritório nacional, os quais deverão ser estocados em 
armazéns ou embarcações sob controle da Superin-
tendência da Zona Franca de Manaus, não se aplica 
o disposto no caput.

Art. 132. Os incentivos fiscais previstos no art. 130 
aplicam-se exclusivamente aos produtos elaborados 
por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham 
sido aprovados pelo Conselho de Administração da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus.

Art. 133. O art. 3º do Decreto-Lei nº 288, de 28 
de fevereiro de 1967, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes parágrafos:

“Art. 3º  ..................................................
 ..............................................................

§ 3º As mercadorias entradas na Zona 
Franca de Manaus nos termos do caput pode-
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rão ser posteriormente destinadas à exporta-
ção para o exterior, ainda que usadas, com a 
manutenção da isenção dos tributos incidentes 
na importação.

§ 4º O disposto no § 3º aplica-se a pro-
cedimento idêntico que, eventualmente, tenha 
sido anteriormente adotado.” (NR)

Art. 134. O art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de de-
zembro de 1991, passa a vigorar acrescido do se-
guinte § 19:

“Art. 2º  ..................................................
 ..............................................................
§ 19. Para as empresas beneficiárias do 

regime de que trata esta lei, fabricantes de uni-
dades de saída por vídeo (monitores) policro-
máticas, de subposição NCM 8471.60.72 os 
percentuais para investimento estabelecidos 
neste artigo, exclusivamente sobre o fatura-
mento bruto decorrente da comercialização 
desses produtos no mercado interno, ficam 
reduzidos em um ponto percentual, a partir 
de 1º de novembro de 2005.” (NR)

Art. 135. Para fins fiscais e previdenciários, a pres-
tação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza 
científica, artística ou cultural, em caráter personalís-
simo ou não, com ou sem a designação de quaisquer 
obrigações a sócios ou empregados da sociedade 
prestadora de serviços, quando por esta realizada, se 
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas 
jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no 
art. 50 do Código Civil.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica quando configurada relação de emprego entre 
o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, 
em virtude de sentença judicial definitiva decorrente 
de reclamação trabalhista.

Art. 136. Até 31 de dezembro de 2005, lei especí-
fica estabelecerá as faixas de receita bruta e os corres-
pondentes percentuais progressivos, observado o limite 
máximo de R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos 
mil reais), para as empresas optantes do Simples.

CAPÍTULO XVII 
Disposições Finais

Art. 137. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos:

I – a partir da data da publicação da Medida Pro-
visória nº 255, de 1º de julho de 2005, em relação ao 
disposto:

a) no art. 93 desta Lei, relativamente ao 
§ 6º do art. 1º, § 2º do art. 2º, parágrafo único 

do art. 5º, todos da Lei nº 11.053, de 29 de 
dezembro de 2004;

b) no art. 94 desta Lei;
II – desde 14 de outubro de 2005, em relação 

ao disposto:

a) no art. 33 desta Lei, relativamente 
ao art. 15 da Lei nº 9.317, de 5 dezembro de 
1996;

b) no art. 44 desta Lei, relativamente ao 
inciso XXVI do art. 10 e ao art. 15, ambos da 
Lei nº 10.833 de 29 de dezembro de 2003;

c) no art. 45 desta Lei, relativamente 
ao art. 40 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 
2004;

d) nos arts. 39 a 4l, 42, 114, 119, 120 
desta Lei;

III – a partir do 1º (primeiro) dia do mês subse-
qüente ao da publicação desta Lei, em relação ao 
disposto:

a) no art. 43 desta Lei, observado o dis-
posto na alínea a do inciso V deste artigo;

b) no art. 45 desta Lei, relativamente 
ao art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 
2004;

c) no art. 44 desta Lei, relativamente ao 
art. 3º e ao inciso XXVII do art. 10 da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003;

d) nos arts. 37, 46, 67 e 109 a 111;

IV – a partir de 1º de janeiro de 2006, em rela-
ção ao disposto:

a) no art. 33 desta Lei, relativamente aos 
arts. 2º, 5º, 9º e 13 da Lei nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996;

b) nos arts. 17 a 27, 31 e 32, 34, 38, 72 
a 77, 78 a 92 desta Lei;

V  – a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) 
mês subseqüente ao da pub1icação desta Lei, em re-
lação ao disposto:

a) no art. 43 desta Lei, relativamente ao 
inciso I do § 3º e ao inciso II do § 7º, ambos 
do art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 
2002;

b) no art. 47 desta Lei, relativamente ao 
art. 10 da Lei nº 11.051, de 29 de dezembro 
de 2004;

c) nos arts. 48 e 49, 52, 57 a 60, 61 a 
63, 65 e 66;

IX – a partir da data da publicação do ato conjunto 
a que se refere o § 3º do art. 7º do Decreto-Lei nº 2.287, 
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de 23 de julho de 1986, na forma do art. 117 desta Lei, 
em relação aos arts. 117 e 118 desta Lei;

X – em relação ao art. 113 desta Lei, a partir 
da edição de ato disciplinando a matéria, observado, 
como prazo mínimo:

a) o 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) mês 
subseqüente ao da publicação desta Lei, para 
a Contribuição para o PIS/Pasep, e para a 
Cofins;

b) o 1º (primeiro) dia do mês de janeiro 
de 2006, para o IRPJ e para a CSLL;

XI – a partir da data da publicação desta Lei, em 
relação aos demais dispositivos;

Art. 138. Ficam revogados:
I – a partir de 1º de janeiro de 2006:

a) a Lei nº 8.661, de 2 de junho de 
1993;

b) o parágrafo único do art. 17 da Lei nº 

8.668, de 25 de junho de 1993;
c) o § 4º do art. 82 e os incisos I e II do art. 

83 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
d) os arts. 39, 40, 42 e 43 da Lei nº 

10.637, de 30 de dezembro 2002;

II – o art. 73 da Medida Provisória nº 2.158-35, 
de 24 de agosto de 2001;

III – o art. 36 da Lei nº 10.637, de 30 de dezem-
bro de 2002;

IV – o art. 11 da Lei nº 10.931, de 2 de agosto 
de 2004;

V – o art. 4º da Lei nº 10.755, de 3 de novembro 
de 2003;

VI – a partir do 1º (primeiro) dia do 4º (quarto) 
mês subseqüente ao da publicação desta Lei, o inci-
so VIII do § 12 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. – Amir 
Lando, Relator-Revisor.

ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELO RELATOR:

Dê-se ao art. 33 do Projeto a seguinte redação:

Art. 33. Os arts. 2º e 15 da Lei nº 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2º ...................................................
I – microempresa a pessoa jurídica que 

tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais);

II – empresa de pequeno porte a pessoa 
jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, 
receita bruta superior a R$240.000,00 (duzen-
tos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a 
R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos 
mil reais).

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

“Art. 15.  ................................................
 ..............................................................  
II – a partir do mês subseqüente ao que 

for incorrida a situação excludente, nas hipó-
teses de que tratam os incisos III a XIV e XVII 
a XIX do caput art. 9º desta Lei;

 ..............................................................
VI – a partir do ano-calendário subse-

qüente ao da ciência do ato declaratório de 
exclusão, nos casos dos incisos XV e XVI do 
caput art. 9º desta Lei.

 ..............................................................
§ 5º Na hipótese do inciso VI do caput 

deste artigo, será permitida a permanência da 
pessoa jurídica como optante pelo Simples 
mediante a comprovação, na unidade da Re-
ceita Federal do Brasil com jurisdição sobre 
o seu domicílio fiscal, da quitação do débito 
inscrito no prazo de até 30 (trinta dias) conta-
dos a partir da ciência do ato declaratório de 
exclusão.”(NR)

Art. 66. Nas vendas, efetuadas por produ-
tor, fabricante ou importador estabelecido fora 
da ZFM, dos produtos relacionados nos incisos 
I a VIII do § 1º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, destinadas ao con-
sumo ou industrialização na ZFM, aplica-se o 
disposto no art. 2º da Lei nº 10.996, de 15 de 
dezembro de 2004. 

§ 1º No caso deste artigo, nas reven-
das efetuadas pela pessoa jurídica adquiren-
te na forma do caput, a Contribuição para o 
PIS/Pasep e a Cofins incidirão às alíquotas 
previstas:

I – no art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004:
II – na alínea b do inciso I do art. 1º e do 

art. 2º da Lei nº 10.147, de 2000, com a reda-
ção dada pela Lei nº 10.865, de 2004;

III – no art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, 
com a redação dada pela Lei nº 10.865, de 
2004;
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IV – no caput do art. 5º da Lei nº 10.485, 
de 2002, com a redação dada pela Lei nº 

10.865, de 2004;
V – nos incisos I e II do caput do art. 3º 

da Lei nº 10.485, de 2002, com a redação dada 
pela Lei nº 10.865, de 2004;

VI – no art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, 
e alterações posteriores;

VII – no art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, 
e alterações posteriores.

§ 2º O produtor, fabricante ou importador, 
no caso deste artigo, fica obrigado a cobrar e 
recolher, na condição de contribuinte substitu-
to, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins 
devidas pela pessoa jurídica de que trata o § 
1º deste artigo.

§ 3º O disposto no § 2º não se apli-
ca aos produtos farmacêuticos classificados 
nas posições 30.01, 30.03, 30.04, nos itens 
3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos có-
digos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60,00, todos da Tipi.

§ 4º Para os efeitos do § 2º, a Contribui-
ção para o PIS/Pasep e a Cofins serão apu-
radas mediante a aplicação das alíquotas de 
que trata o § 1º sobre o preço de venda do 
produtor, fabricante ou importador.

§ 5º A pessoa jurídica domiciliada na 
ZFM, que utilizar como insumo ou incorporar 
ao seu ativo permanente produtos adquiridos 
com substituição tributária, na forma dos §§ 2º 
e 4º deste artigo, poderá abater da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
seu faturamento o valor dessas contribuições 
recolhidas pelo substituto tributário.

§ 6º Não se aplicam as disposições dos 
§§ 2º, 4º e 5º deste artigo no caso de venda 
dos produtos referidos nos incisos IV e V do 
§ 1º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 2003, para 
montadoras de veículos.

Dê-se ao art. 102 do Projeto a seguinte reda-
ção:

Art. 102. O valor de cada prestação men-
sal, por ocasião do pagamento, será acresci-
do de juros equivalentes à taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custó-
dia (SELIC) para títulos federais, acumulada 
mensalmente a partir do lº (primeiro) dia do 
mês subseqüente ao da consolidação do dé-

bito até o último dia útil do mês anterior ao do 
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês 
do pagamento da respectiva prestação.

Dê-se ao art. 136 do Projeto a seguinte reda-
ção:

Art. 136. Até 31 de dezembro de 2005, 
o Poder Executivo encaminhará medida pro-
visória que estabelecerá as faixas de receita 
bruta e os correspondentes percentuais, ob-
servados os limites fixados nos incisos I e II 
art. 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1996, na forma do art. 33 desta Lei.

Dê-se à alínea a do inciso IV do art. 137 do Pro-
jeto a seguinte redação:

Art. 137.  ................................................
 ..............................................................  
IV – a partir de 1º de janeiro de 2006, em 

relação ao disposto:
a) no art. 33 desta Lei, relativamente ao 

art. 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1996;

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

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/ PT – PA) 
– Peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Pergunto a V. Exª, Senador Amir Lando, se há 
alguma alteração para ser lida pelo Sr. 1º Secretário.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Relator revi-
sor. Sem revisão do orador.) – Tenho aqui alterações 
que foram feitas, como disse, por exemplo, com relação 
ao Simples e que esqueci de fazê-lo. Como o relatório 
já havia sido feito e os oradores que me antecederam, 
sobretudo o Senador Agripino, situaram bem a questão 
do entendimento que fizemos com relação ao Simples, 
mantivemos o princípio geral de dobrar as alíquotas 
mínimas e máximas. Esse princípio geral está assegu-
rado com a vigência a partir de 1º de janeiro do próximo 
ano, ou seja, de 2006.

Por outro lado, há uma proposta do Governo de 
mandar para cá, até o dia 31 de dezembro, uma medida 
provisória. Infelizmente, não posso exigir que o Governo 
mande um projeto de lei, e fiquemos aqui com um vácuo 
legal. E nela se vai propor exatamente essa escala gra-
dual e progressiva. Todos entendemos que esse princí-
pio é necessário, para que essa curva não seja feita de 
saltos, que são dificuldades. E exatamente o que eles 
estimulam? A sonegação, porque ninguém quer saltar 
de uma faixa para a outra. Quando essa faixa tem um 
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delta elevado demais, a tendência é fugir do superior e 
permanecer no anterior, e, com isso, o que acontece? 
Sonega-se o faturamento das empresas.

Entendo que esse é um procedimento inteligen-
te e lógico, para que haja uma curva crescente, leve-
mente crescente, e para que se estimule a produção 
e o crescimento das empresas. Que as pequenas se 
tornem maiores; que as maiores se tornem grandes. 
Essa é a lógica do desenvolvimento econômico e so-
cial do País. Isso deve ser uma preocupação do Con-
gresso Nacional.

Então, vamos apreciar isso. A Oposição está cien-
te de que esses números serão apreciados. Poderão 
ser modificados aqui no momento da aprovação desse 
documento; por isso, sugeri medida provisória.

Com isso, concluo, Sr. Presidente, apresentado 
algumas alterações que foram feitas nesse sentido. 
Aqui estão as emendas para que sejam lidas pela 
Secretaria da Mesa.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, mantenho o meu pedido de verificação de 
quorum.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Na hora oportuna, darei o direito regimental 
a V. Exª.

Faço um apelo aos Srs. Senadores que se en-
contram em seus gabinetes ou em outras dependên-
cias da Casa que venham ao Plenário, porque, com 
certeza, vamos ter votação nominal.

Faço um apelo aos Srs. Senadores que venham 
ao plenário, pois vamos ter votação nominal.

Sobre a mesa, alterações feitas pelo nobre Rela-
tor que serão lidas pelo Sr. 1º Secretário em exercício, 
Senador Romeu Tuma.

São lidas as seguintes:

ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELO RELATOR:

Dê-se ao art. 33 do Projeto a seguinte redação:

Art. 33. Os arts. 2º e 15 da Lei nº 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 2º  ..................................................
I – microempresa a pessoa jurídica que 

tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais);

II – empresa de pequeno porte a pessoa 
jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 240.000,00 (du-

zentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior 
a R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocen-
tos mil reais).

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

“Art. 15.  ................................................
 ..............................................................  
II – a partir do mês subseqüente ao que 

for incorrida a situação excludente, nas hipó-
teses de que tratam os incisos III a XIV e XVII 
a XIX do caput art. 9º desta Lei;

 ..............................................................
VI – a partir do ano-calendário subse-

qüente ao da ciência do ato declaratório de 
exclusão, nos casos dos incisos XV e XVI do 
caput art. 9º desta Lei.

 ..............................................................
§ 5º Na hipótese do inciso VI do caput des-

te artigo, será permitida a permanência da pes-
soa jurídica como optante pelo Simples mediante 
a comprovação, na unidade da Receita Federal 
do Brasil com jurisdição sobre o seu domicílio 
fiscal, da quitação do débito inscrito no prazo de 
até 30 (trinta dias) contados a partir da ciência 
do ato declaratório de exclusão.”(NR)

Art. 66. Nas vendas, efetuadas por produ-
tor, fabricante ou importador estabelecido fora 
da ZFM, dos produtos relacionados nos incisos 
I a VIII do § 1º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003, destinadas ao con-
sumo ou industrialização na ZFM, aplica-se o 
disposto no art. 2º da Lei nº 10.996, de 15 de 
dezembro de 2004.

§ 1º No caso deste artigo, nas revendas 
efetuadas pela pessoa jurídica adquirente na for-
ma do caput, a Contribuição para o PIS/Pasep 
e a Cofins incidirão às alíquotas previstas:

I – no art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004;
II – na alínea b do inciso I do art. 1º e do 

art. 2º da Lei nº 10.147, de 2000, com a reda-
ção dada pela Lei nº 10.865, de 2004;

III – no art. 1º da Lei nº 10.485, de 2002, 
com a redação dada pela Lei nº 10.865, de 
2004;

IV – no caput do art. 5º da Lei nº 10.485, 
de 2002, com a redação dada pela Lei nº 

10.865, de 2004;
V – nos incisos I e II do caput do § 3º da 

Lei nº 10.485, de 2002, com a redação dada 
pela Lei nº 10.865, de 2004;
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VI – no art. 52 da Lei nº 10.833, de 2003, 
e alterações posteriores;

VII – no art. 51 da Lei nº 10.833, de 2003, 
e alterações posteriores.

§ 2º O produtor, fabricante ou importador, 
no caso deste artigo, fica obrigado a cobrar e 
recolher, na condição de contribuinte substitu-
to, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins 
devidas pela pessoa jurídica de que trata o § 
1º deste artigo.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica 
aos produtos farmacêuticos classificados 
nas posições 30.01, 30.03, 30.04, nos itens 
3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos có-
digos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60.00, todos da Tipi.

§ 4º Para os efeitos do § 2º, a Contribui-
ção para o PIS/Pasep e a Cofins serão apu-
radas mediante a aplicação das alíquotas de 
que trata o § 1º sobre o preço de venda do 
produtor, fabricante ou importador.

§ 5º A pessoa jurídica domiciliada na 
ZFM, que utilizar como insumo ou incorporar 
ao seu ativo permanente produtos adquiridos 
com. substituição tributária, na forma dos §§ 2º 
e 4º deste artigo, poderá abater da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
seu faturamento o valor dessas contribuições 
recolhidas pelo substituto tributário.

§ 6º Não se aplicam as disposições dos 
§§ 2º 4º e 5º deste artigo no caso de venda 
dos produtos referidos nos incisos IV e V do 
§ 1º do art. 2º da Lei nº 10.833, de 2003, para 
montadoras de veículos.

Dê-se ao art. 102 do Projeto a seguinte reda-
ção:

Art. 102. O valor de cada prestação men-
sal, por ocasião do pagamento, será acresci-
do de juros equivalentes à taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custó-
dia (SELIC) pata títulos federais, acumulada 
mensalmente a partir do 1º (primeiro) dia do 
mês subseqüente ao da consolidação do dé-
bito até o último dia útil do mês anterior ao do 
pagamento, e de 1% (um por cento) no mês 
do pagamento da respectiva prestação.

Dê-se ao art. 136 do Projeto a seguinte reda-
ção:

Art. 136. Até 31 de dezembro de 2005, o 
Poder Executivo encaminhará medida provisó-
ria que estabelecerá as faixas de receita bruta 
e os correspondentes percentuais, observados 
os limites fixados nos incisos I e lido art. 2º da 
Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, na 
forma do art. 33 desta Lei.

Dê-se à alínea a do inciso IV do art. 137 do Pro-
jeto a seguinte redação:

Art. 137.  ................................................
 ..............................................................  
IV – a partir de 1º de janeiro de 2006, em 

relação ao disposto:
a) no art. 33 desta Lei, relativamente ao 

art. 2º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 
1996;

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Relator revisor é favorável, nos 
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 28, com 
as alterações que foram lidas.

O parecer preliminar do Relator revisor, Senador 
Amir Lando, é pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presi-
dente, solicito a verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª só pode fazer essa solicitação depois 
da votação.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Não, quero 
pedir em relação à votação do relatório do Senador 
Amir Lando.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Só depois da votação.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Não, tenho 
que pedir verificação de quorum antes da votação 
do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – O parecer do Senador Amir Lando é pelo aten-
dimento dos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência e pela adequação financeira e orçamentária 
da medida provisória nos termos do art. 8º da Reso-
lução nº 1 de 2002.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

OUTUBRO 2005ANAIS DO SENADO FEDERAL382         825ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005     811ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2005 



Outubro de 2005 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 26 36903 

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os 
pressupostos constitucionais permaneçam sentados. 
(Pausa.)

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Peço veri-
ficação de quorum antes de colocar em votação, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Aprovado.

O Senador Luiz Otávio pede verificação.
Encareço o apoiamento de três Senadores.
A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Bloco/PT – PA) 

– Eu apóio, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Apóiam a Senadora Ana Júlia, o Senador Fle-
xa Ribeiro e a Senadora Heloísa Helena.

Vamos fazer a verificação.
Peço mais uma vez aos Srs. Senadores que se 

encontram em outras dependências da Casa que com-
pareçam ao plenário.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. Pre-
sidente, os outros Senadores estão acamados.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, para encaminhar a votação, lembro aos 
Senadores da importância e do alcance desta Medida 
Provisória para todo o País. Entendendo o sentimento 
da Bancada do Pará; proponho que retomemos a vo-
tação amanhã às 9h30 ou às 10h.

Sr. Presidente, estou propondo que suspendamos 
as reuniões das comissões de amanhã – de hoje, por-
que já passou da meia-noite – e convoquemos sessão 
para as 10h da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Não vamos suspender comissão alguma. Vou 
convocar a sessão para amanhã à tarde. Se o Senado 
tem dificuldades para votar hoje, muito mais terá para 
votar amanhã, infelizmente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pondero que já estamos...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Se não votarmos amanhã cedo, a Câmara não terá 
tempo hábil para aprovar essa Medida Provisória.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu sei disso. Cada um assuma as suas res-
ponsabilidades. Estou aqui fazendo tudo para que 
nós votemos, tudo, apelando ao bom-senso e à ra-
cionalidade de todos. Se não é possível, paciência. 
Não é antecipando uma sessão que vamos aprovar 
esta matéria.

A sessão está convocada para amanhã às 14 
horas.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, estamos muito próximos de um enten-
dimento. Está pendente apenas uma questão, que, até 
manhã, poderemos resolver. Entendo o sentimento da 
Bancada do Pará, mas é evidente que não podemos 
interromper a apreciação de uma matéria do alcance 
que foi exposto. 

Ponderaria a V. Exª que, se pudéssemos fazer 
a sessão amanhã cedo, teríamos tempo hábil para a 
Câmara votar. Já vamos colocar a Câmara em uma 
situação muito difícil, situação na qual o Senado já 
esteve no passado: sem tempo para analisar em deta-
lhe a matéria. O Relator, o Deputado Custódio Mattos, 
hoje acompanhou toda a votação para ficar interado 
do mérito da matéria, o que ajudará muito, tenho cer-
teza, na tramitação na Câmara. Outros Parlamentares 
da Câmara estiveram presentes.

Eu gostaria de fazer esse apelo a V. Exª. Sei do 
esforço que V. Exª fez para viabilizar essa votação. É 
importante para o Senado Federal que isso aconteça, 
bem como para o País e para o Congresso Nacional. 
A imagem do Congresso tem de ser preservada, com 
uma demonstração de espírito público, de interesse. 
As nossas disputas regionais e partidárias não podem 
se sobrepor ao sentimento da Nação: de que são ne-
cessários esses incentivos que estão contidos nessa 
medida provisória.

Faço esse apelo tendo em vista a importância da 
participação de V. Exª no colégio de Líderes e na cons-
trução desse acordo. Falta pouco. Até amanhã, tenho 
certeza, após dormirmos e amadurecermos nossos 
pontos de vista, criaremos um ambiente para votar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se esse fosse o entendimento da Casa, avan-
çaríamos na votação e deixaríamos para votar amanhã 
o destaque, em relação ao qual não há acordo – evi-
dentemente, não há acordo. De modo que esta é uma 
decisão já tomada pela Mesa: a sessão acontecerá a 
partir da 14 horas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Em meu entendimen-
to, V. Exª tem razão. Concordo com o Senador Aloizio 
Mercadante em parte: que o justo é deixar para ama-
nhã. Agora, considero também que seria um despro-
pósito suspendermos tudo o que está aprazado para 
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as comissões parlamentares de inquérito por exemplo 
e para as comissões técnicas da Casa, que precisam 
funcionar hoje, quarta-feira. Não vejo nenhuma razão 
para termos medo de falta de quórum em uma quarta-
feira. É o fim do mundo se, no Congresso, faltar gente 
numa quarta-feira, afinal não é Quarta-Feira de Cinzas, 
é quarta-feira gorda, como diz o Presidente Sarney.

Começamos a tomar conta do decoro do Con-
gresso Nacional por esses gestos. Se dissermos que 
não vai dar quórum na quarta-feira, é difícil para as 
pessoas lá fora entenderem que a nossa semana vai 
de terça-feira a quarta-feira agora. É muito difícil. 

É fundamental que assumamos uma responsabi-
lidade conjunta. O Senador Aloizio Mercadante diz: “O 
problema é a Câmara dos Deputados.”. A Câmara dos 
Deputados mandou isso para cá ontem, não foi? 

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Não, 
tivemos 20 dias.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Traba-
lhamos mal, então? Não conseguimos chegar a acor-
dos? Estamos com matérias essenciais? Estou vendo 
ali o Governador do Amapá mobilizado; estou vendo 
tantas pessoas mobilizadas, esperando uma decisão 
sobre matéria relevante. Creio que não faltou esforço. 
Se não chegamos a acordo, vamos ter de continuar 
buscando esse acordo até amanhã. 

Agora, para mim, é desairoso admitirmos que ou 
votamos de manhã ou, de tarde, não tem quórum. Penso 
que V. Exª, Sr. Presidente, está coberto de razão. Tem 
de ter quórum, sim, porque é quarta-feira. Se preciso, 
teria de ter quórum no sábado e no domingo.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Um 
aparte, Senador Arthur Virgílio?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não, Senador Aloizio Mercadante.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – É 
evidente que o problema do Senado Federal não é ter 
quórum amanhã. Teremos quórum. A discussão não 
é essa. A ponderação que faço é para facilitar a tra-
mitação na Câmara dos Deputados. Como já vivemos 
tantas vezes essa situação de ter de votar sem ter o 
tempo hábil para analisar e discutir, eu acho que seria 
uma gentileza votarmos a matéria pela manhã para 
que a Câmara dos Deputados tivesse o dia de amanhã 
e quinta-feira para votar a matéria. É tão-somente no 
sentido de facilitar. Como discutimos a matéria hoje e, 
na realidade, a divergência está bastante focada num 
único ponto, podemos amanhã, no plenário, decidir 
democraticamente essa questão.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Eu queria 
pedir a V. Exªs que corrigissem o relógio e dissessem 
“logo mais”, porque vai ser logo mais, já é hoje.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Sr. Pre-
sidente, concluo dizendo que nada impede que a Câmara 
entre pela noite, que a Câmara funcione na quinta e na 
sexta-feira. Não há indisposição da Oposição para votar. 
O Governo tem obrigação de mobilizar. Não consigo en-
tender por que abandonamos aquilo que era tão comum 
antes: trabalhar no domingo, se for o caso. A matéria é 
relevante, trabalhamos no domingo. Não há por que fi-
carmos jungidos a essa história de semana menor. São 
esses detalhes que vão desmoralizando o Congresso. 
É fundamental todos zelarmos por isso, que, para mim, 
é peça, é parte do decoro. Ter decoro não é só roubar 
dinheiro público. Ter decoro é, por exemplo, cumprirmos 
uma semana parecida com a das demais pessoas.

Então, Sr. Presidente, entendo que, amanhã à 
tarde, podemos votar, fazendo os acordos necessários 
e possíveis. Não adianta forçar situação nenhuma. A 
Câmara que receba a matéria, que se desincumba 
dela, porque ficou com o projeto muito mais tempo do 
que nós. Estamos prontos para, a partir das 14 horas, 
fazer uma abordagem bastante objetiva e rápida desta 
questão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Se todos as Srªs e os Srs. Senadores já vota-
ram, vou encerrar a votação.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Já tentei registrar minha 
presença e não consegui. Então, quero que seja re-
gistrada minha presença, mesmo não constando do 
painel. Minha senha está correta.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Ney Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
dizer ao Plenário aquilo que o Senador Romeu Tuma 
observou. S. Exª me alertou para o fato de que todas 
as Senadoras estão presentes. Bonito o papel das 
mulheres nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Presentes na Casa apenas 31 Srªs e Srs. Se-
nadores.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Votaram SIM 29 Srs. Senadores; e NÃO, 3.

Houve uma abstenção.
Total de votos: 33.
É evidente a falta de quorum. A apreciação da 

matéria terá prosseguimento amanhã.
São os seguintes os itens cuja apreciação é so-

brestada:

 
2

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 crédi-
to 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, sete-
centos e trinta e quatro reais, para os fins 
que especifica.

3

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 257, de 2005

Discussão, em turno único, Medida Pro-
visória nº 257, de 2005, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios do 
Desenvolvimento Agrário e da Integração Na-
cional e de Encargos Financeiros da União, 
no valor global de um bilhão, duzentos e 
quatorze milhões de reais, para os fins que 
especifica.

4

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)

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 pú-
blicas para a produção sustentável; institui, 
na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, 
o Serviço Florestal Brasileiro – SFB; cria o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Flo-
restal – 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 feve-
reiro 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.

5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 477, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 
único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 477, de 2005 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.807, de 
2005, da Comissão de Assuntos Econômicos), 
que aprova a Programação Monetária relativa 
ao quarto trimestre de 2005.

6

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.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 87, DE 2003

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 87, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Fátima Cleide, que altera o art. 89 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitó-
rias (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.
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8

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 2004

Votação, em segundo turno, do Substi-
tutivo à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 12, de 2004, tendo como primeiro signa-
tário o Senador Luiz Otavio, que acrescenta 
artigo ao Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias (Dispõe sobre os processos 
em andamento de criação de novos muni-
cípios).

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.

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
12, DE 2003

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 Relatora 
Senadora Serys Slhessarenko, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

10

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
59, DE 2004

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): fa-
vorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece; 2º pronuncia-
mento (sobre a Emenda nº 2-Plen – Substi-
tutivo): favorável.

11

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, DE 2004-
COMPLEMENTAR

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. 

12

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMA-
RA 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. 

13

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.
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14

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. 

15

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-Estrutu-
ra, Relator ad hoc: Senador Rodolpho Tou-
rinho.

16

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.

17

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.

18

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.

19

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.

20

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.

21

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 
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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.

22

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.

23

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 (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Romero 
Jucá, Sérgio Guerra, Flexa Ribeiro, Antero Paes de 
Barros e Valmir Amaral, enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 

Srs. Senadores, o Governo Lula não funciona por que 
não quer ou o Governo Lula não quer porque não fun-
ciona? Nem uma coisa nem outra. O Governo Lula não 
funciona porque é incompetente. E os incompetentes 
costumam jogar os problemas embaixo do tapete. Ou 
tapeiam, criando grupos de trabalho.

No tempo em que o ex-Ministro Dirceu era quem 
mandava e desmandava no Planalto, a moda dos gru-
pos de trabalho era o trivial.

Pois a moda pegou e o Planalto criou ontem dois 
novos GTs, um para articular as ações do Governo 
para conter a expansão dos focos de aftosa. O outro 
é para propor as medidas emergenciais necessárias 
para prevenir e controlar a pandemia de Influenza no 
Brasil.

O primeiro GT é formado por 12 Ministros. O da 
Influenza por nove.

Essa história de criar grupos de trabalho é hábito 
conhecido e praticado pelos que querem iludir. Por isso, 
há a famosa perguntinha: Quer empurrar um problema 
para as calendas? Crie um Grupo de Trabalho.

Faz-se a chamada reunião de instalação e tchau 
e benção.

O reverso da medalha, e a opção sem dúvida 
mais certa, seria o Presidente chamar os dois Minis-
tros responsáveis pelas áreas (Agricultura e Saúde) 
e dar a ordem, direta, séria, dura, sem rodeios, sem 
mais nem quê. E aos dois seria dada autoridade para 
pedir o que viesse a ser necessário, a começar por 
dinheiro, recursos.

Claro que nada disso está acontecendo e, nos 
decretos que criou os dois GTs lá está aquela clássica 
obrigação de elaborar relatórios mensais sobre a im-
plementação dessas medidas, de forma a avaliar sua 
efetividade e pertinência.

Por que não relatórios semanais? Por que não 
diários. E, afinal, para quê esses relatórios. De nada 
adianta seguir usando esses chavões, como efetividade 
e pertinência. Uma beleza de nada igual a nada!

É por coisas assim ou por naipes de má quali-
dade que o Governo Lula não se acerta. Na edição 
desta semana do jornal goiano Opção, encontro uma 
boa definição sobre o que acontece, na avaliação do 
professor de Economia Internacional da UFRJ, Reinal-
do Gonçalves, que já foi também professor da École 
des Hautes Études em Scienses Sociales, de Paris, e 
economista da ONU em Genebra.

Leio algumas palavras do que ele disse:
O Brasil do Governo Lula é um país que anda para 

trás e está ficando mais subdesenvolvido. Ele reafirma 
suas previsões de 2003, primeiro ano do governo pe-
tista, de que Lula fará um governo medíocre.
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Põe medíocre nisso! Assim como, nos escândalos 
do Mensalão e tantos outros desvios éticos e de tanta 
prática de corrupção a partir do Palácio do Planalto, 
Lula gosta mesmo é de dizer que de nada sabia. Ou 
de jogar a culpa em outros.

Como agora, no episódio do plebiscito.
Lula, com a sua clássica cara-de-pau, disse que 

a culpa pela violência é dos Governadores. Fácil, não 
é Presidente?!

Não é o que mostram os fatos. E os fatos aí es-
tão. Os jornais de hoje dizem que Lula usou apenas 
5% do Fundo de Segurança. Vai chegar ao final do 
ano com que percentagem gasta nessa área, uma 
das mais sérias?

Estou anexando a este pronunciamento o notici-
ário a que faço referência, para que passem a constar 
dos Anais do Senado da República.

Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

ANEXOS – Jornal Opção, Goiânia

Contestando o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva em suas declarações de que a 
economia brasileira vai muito bem, obrigado, 
o economista e professor de Economia Inter-
nacional da UFRJ Reinaldo Gonçalves, que foi 
professor visitante da École des Hautes Études 
en Scienses Sociales, Maison des Sciences de 
I’Homme, de Paris, e economista das Nações 
Unidas, em Genebra, de 1983 a 1987, afirma 
que foi justamente a crise na economia que 
gerou a instabilidade política institucional que 
o país atravessa no momento. Na sua avalia-
ção, o Brasil do governo Lula é um país que 
anda para trás e está ficando mais subdesen-
volvido. Ele reafirma suas previsões de 2003, 
primeiro ano do governo petista, de que Lula 
fará um governo medíocre.

O senhor consegue calcular as conse-
qüências dos quatro anos do governo Lula na 
economia brasileira?

A herança de Lula vai ser pior que a do 
Fernando Henrique, porque, quando acabar 
esse ciclo extraordinário de crescimento da 
economia internacional, a economia brasileira 
vai se encontrar numa situação tão vulnerável 

quanto antes, e o lado real da economia vai 
estar pior do que estava antes. Isso é ruim 
para o país, porque o preço das commodities 
vai cair, a disputa internacional de capitais vai 
parar... explosão do dólar... inflação de dois 
dígitos, que vai pegar o trabalhador com uma 
renda real menor que há quatro anos. O nú-
mero de desempregados vai estar pelo menos 
1 milhão acima do que estava há quatro anos. 
E vai haver ainda problemas de institucionali-
dade, problemas sociais mais graves que ha-
via antes, níveis de violência ainda maiores e 
a descrença nas instituições vai estar maior. 
Eu votei no Lula em 89, 94, 98, 2002 e não 
votarei mais, porque a herança perversa dele 
vai ser muito pior que a de Fernando Henrique 
Cardoso. E Fernando Henrique governou em 
uma conjuntura econômica internacional muito 
menos favorável. Nos quatro anos do governo 
Lula, a conjuntura internacional é absolutamen-
te extraordinária, a melhor das últimas déca-
das, e Lula perdeu a oportunidade de reduzir 
estruturalmente a vulnerabilidade externa da 
economia brasileira.

Terça-feira, 25 de Outubro de 2005 

Lula Usou 5% de Fundo de Segurança

Governadores cobram repasses: ‘Fazer superávit pri-
mário com fundo constitucional, com pessoas morren-
do, é absurdo’, diz Alckmin 

Sérgio Gobetti 
Colaboraram: Alexandre Rodrigues, Angela Lacerda, 
Eduardo Kattah, Liège Albuquerque, 

O Ministério da Justiça investiu apenas 
5,5% dos R$413 milhões previstos no Orça-
mento da União de 2005 para o Fundo Nacio-
nal de Segurança Pública (FNSP), que reúne 
recursos repassados aos governos estaduais. 
No caso do Plano Nacional de Segurança Pú-
blica, que inclui o FNSP, o índice foi de 28,7% 
do R$1,5 bilhão previsto. 

Esses números fazem parte do último 
relatório semanal elaborado pelo Congresso 
a partir dos dados do Sistema Integrado de 
Administração Financeira (Siafi). O sistema 
de monitoramento dos gastos federais regis-
tra a execução orçamentária até o dia 15 de 
outubro.
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O Ministério da Justiça argumenta que, 
do total previsto no orçamento, nem tudo está 
disponível para gasto, em virtude do bloqueio 
de recursos por parte da equipe econômica. O 
bloqueio de fato existiu e correspondeu a 27% 
dos recursos do orçamento da pasta. O próprio 
ministério teve de decidir onde cortar despesas 
e acabou penalizando proporcionalmente mais 
as áreas da segurança pública, que perderam 
35,5% dos recursos, em média.

O FNSP, por exemplo, teve 59% de suas 
verbas bloqueadas. Seu orçamento encolheu 
de R$413 milhões para R$170 milhões, e 
mesmo minguado assim, não tem sido ple-
namente utilizado pelo governo para refor-
çar a ação dos Estados. Até agora, apenas 
R$100 milhões foram empenhados (jargão 
orçamentário para a autorização da despesa) 
e R$22,6 milhões foram efetivamente pagos. 
O mesmo ocorre com o Fundo Nacional Pe-
nitenciário (Funpen), que reúne recursos para 
a construção de presídios, cujo orçamento 
foi cortado de R$ 272 milhões para R$ 140 
milhões no início do ano, e o repasse efetivo 
de recursos para os Estados não passa de 
R$28,8 milhões.

Na semana passada, às vésperas do 
referendo, a equipe econômica liberou R$100 
milhões do FNSP, mas entre essa decisão e 
a aplicação dos recursos há uma longa dis-
tância.

CRÍTICAS

No dia seguinte ao referendo que deci-
diu pela manutenção do comércio da venda 
de armas e de munição no Brasil, governa-
dores e secretários estaduais de Segurança 
Pública criticaram o governo federal pela falta 
de investimentos e de repasses a programas 
contra a violência.

O principal alvo foi a paralisia dos convê-
nios do Funpen e do FNSP. “É público e notório 
que não é a prioridade do governo. Fazer su-
perávit primário com fundo constitucional, com 
pessoas morrendo, é um absurdo verdadeiro”, 
afirmou o governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin (PSDB).

O governador de Minas Gerais, Aécio 
Neves (PSDB), considerou o bloqueio de re-
passes um “crime” cometido pela União. “Os 
recursos de segurança pública não podem ser 

contingenciados como vem ocorrendo. Isso 
é um crime contra o Brasil”, declarou. “Essa 
resposta deve servir de alerta ao governo 
federal para começar a liberar os recursos”, 
disse o secretario de Defesa Social de Minas, 
Antônio Augusto Anastasia. Segundo ele, 
este ano foi estabelecido um limite de R$ 9 
milhões em repasses do FNSP para Minas e 
só R$3 milhões foram transferidos. Ex-secre-
tário-executivo do Ministério da Justiça nos 
dois primeiros anos do segundo mandato do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 
(1999-2000), Anastasia afirmou que o FNSP 
nasceu, em meados de 1999, com um valor 
de R$700 milhões.

A governadora do Rio, Rosinha Matheus 
(PMDB), disse que o maior recado do referendo 
foi para o governo federal, que “não está cum-
prindo o seu papel”. Para Rosinha, o governo 
deveria criar instrumentos de combate ao trá-
fico de armas e drogas nas fronteiras, onde as 
polícias estaduais não podem atuar.

O secretário de Defesa Social de Pernam-
buco, João Braga, afirmou que “nenhum real 
foi liberado para nenhum Estado” pelo governo 
federal. Para o secretário de Segurança Pú-
blica do Amazonas, Francisco Sá Cavalcante, 
o referendo reforça a iniciativa do presidente 
do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que 
apresentou uma proposta de emenda cons-
titucional (PEC) para destinar 15% da verba 
do orçamento federal para a segurança, 7% 
do orçamento dos Estados e 1% dos municí-
pios. Paulo Baraldi e Thiago Velloso, especial 
para o Estado.

Terça-feira, 25 de outubro de 2005 

Planalto Culpa Governadores pelo 
 Fracasso Nesse Setor

Vera Rosa
Tânia Monteiro

O Palácio do Planalto responsabilizou os 
governadores pelo fracasso das políticas de 
segurança pública. Em reunião ontem à noite 
com o núcleo político do governo, o presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva constatou que a 
oposição está usando o resultado do referen-
do politicamente, na tentativa de empurrar a 
derrota ao Planalto.
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“É óbvio que num ano pré-eleitoral tentam 
jogar a responsabilidade nas costas do gover-
no federal e colar nele a imagem da derrota. A 
responsabilidade por segurança é dos Esta-
dos”, disse o ministro-chefe da Secretaria de 
Relações Institucionais, Jaques Wagner.

Mesmo assim, o governo admite insatis-
fação popular e decidiu reforçar o policiamento. 
O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
disse que há medidas em estudo para impedir 
a venda clandestina de armas. “Mas não é pos-
sível vincular o resultado do referendo a uma 
desaprovação do governo Lula”, insistiu.

Na reunião, Lula também pediu reforço 
na luta contra o crime organizado. Os minis-
tros ficaram impressionados com o resultado 
de uma pesquisa obtida pela Justiça: armas 
compradas legalmente muitas vezes acabam 
em mãos criminosas. Só em São Paulo, en-
tre 1993 e 2000, mais de 100 mil foram parar 
no crime.

Relator da Lei do Desarmamento, o depu-
tado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP) sugeriu 
que Lula chame os governadores para uma 
reunião. “O referendo acendeu a luz amarela 
e tem de ser tratado como prioridade, porque, 
caso contrário, vamos ficar reféns dos dirigen-
tes da campanha do ‘não’, que vão exigir pena 
de morte e redução da idade penal”, disse 
Greenhalgh. Para Lula, a iniciativa deve ser 
dos governadores.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, recebi, dias atrás, o Relatório Anual de 
2004 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 
De início, quero dizer que a Agência tem sido exemplo 
a ser seguido em matéria de prestação de contas do 
seu trabalho à sociedade. Sempre apresentando rela-
tórios e se fazendo presente às audiências públicas do 
Congresso para as quais é convidada, a Aneel inaugu-
rou, no final do ano passado, uma prática, a meu ver, 
inédita de prestação de contas.

Ao encerrar seu segundo e último mandato à 
frente da Agência, o Dr. José Mário Abdo solicitou, às 
Comissões Técnicas da Câmara e do Senado, audiên-
cias públicas para fazer um balanço das realizações da 
Aneel nos seus sete primeiros anos de vida. Trata-se 
de prática saudável e modelar, que deveria ser segui-
da por todos os dirigentes públicos.

Quero manifestar também minha satisfação ao 
receber esse Relatório. É sinal de que o Dr. Jerson 
Kelman, atual Diretor-Geral da Aneel, pretende dar 
continuidade às ações de diálogo e de prestação de 
contas das atividades da Agência ao Congresso. Essa 
prática saudável resolve, em grande parte, o falso dile-
ma, levantado por adversários das agências regulado-
ras, segundo o qual a independência de tais entidades 
seria problemática, já que elas não seriam fiscalizadas 
por nenhuma instância de poder.

De minha parte, entendo que a prestação de 
contas das agências deve ser feita ao Congresso Na-
cional, onde são sabatinados os indicados pelo Poder 
Executivo para os seus cargos de direção e de onde 
emanam as políticas públicas, em forma de lei, que 
elas têm que implementar.

Entre os destaques do Relatório de 2004, há 
um aspecto que chama a atenção. Trata-se das reu-
niões deliberativas da Diretoria da Agência, torna-
das públicas, um belo exemplo de transparência no 
trato de assuntos de interesse coletivo. Essas reu-
niões, nas quais as decisões são tomadas em regi-
me colegiado, assegurado direito de manifestação 
aos interessados nas matérias em exame, também 
são transmitidas ao vivo pela Internet todas as se-
gundas-feiras.

No que diz respeito aos assuntos de sua res-
ponsabilidade específica, ainda no campo do diálogo 
e da transparência, a Aneel realizou 45 audiências 
públicas em 2004. Nessas audiências, a sociedade 
é convidada a oferecer subsídios aos atos regulató-
rios e às ações de fiscalização da Agência. Ao todo, 
a Aneel já realizou 165 audiências públicas, nas mais 
diversas localidades do Brasil, desde o início das suas 
atividades, em 1998.

No que tange à mediação administrativa, a Agên-
cia ajudou a resolver 1.206 questões entre agentes 
e entre eles e seus consumidores. A sua Central de 
Teleatendimento, que presta informações e atende a 
reclamações dos consumidores de todo o País, por 
meio de ligações telefônicas gratuitas, recebeu 630.822 
ligações, das quais 616.387 tiveram suas demandas 
atendidas de imediato, ficando 14.435 registradas para 
solução posterior.

Por delegação do Ministério de Minas e Energia, 
a Agência também realiza os leilões de novas linhas 
de transmissão. Em 2004 foram feitos dois leilões, que 
resultaram na contratação de 12 novas concessões de 
linhas de transmissão. Essas linhas têm 3.754 quilôme-
tros de extensão, representarão investimentos de 2,9 
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bilhões de reais e irão gerar 7.500 empregos diretos 
e 22 mil empregos indiretos.

A Aneel também tem a atribuição de fiscalizar o 
andamento dessas obras e das de geração. Essa fis-
calização, que tem, entre outras, a finalidade de exigir 
a manutenção do cronograma das obras, contribuiu 
para que fossem energizados 1.926 quilômetros de 
novas linhas de transmissão em 2004.

Graças, em parte, também à fiscalização da Agên-
cia, 31 novas unidades de geração entraram em opera-
ção naquele ano, uma capacidade instalada de 4.228 
MW, aos quais se somaram mais 593 MW, resultantes 
de processos de regularização, repotenciação e reati-
vação de unidades geradoras, igualmente fiscalizados 
pela Aneel, num total de 4.821 MW. Isso representou 
um crescimento de quase 6% em relação à capacidade 
instalada nacional de 84.402 MW, existente em 2003.

Some-se a isso a fiscalização dos serviços de 
distribuição, o que, no fim de 2004, resultou em um 
total de 1.074 fiscalizações. Esse número correspon-
deu a apenas 67% da meta estipulada, prejudicada, 
em grande parte, pelo contingenciamento indevido dos 
recursos próprios da Agência, provenientes da Taxa de 
Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica.

É importante notar que, graças à fiscalização, a 
qualidade do serviço de energia elétrica prestado à 
população vem melhorando continuamente. A média 
nacional do número de interrupções de fornecimento 
de energia elétrica e do tempo de duração dessas in-
terrupções vem caindo de maneira regular desde 1998, 
ano em que a Agência foi implantada. A duração das 
interrupções, medida em horas por ano, caiu de 24,05, 
em 1998, ano de início do funcionamento da Aneel, 
para 15,82, em 2004. O número de interrupções caiu 
de 19,88, em 1998, para 12,13, em 2004.

Finalmente, em outra de suas atividades princi-
pais, a regulamentação das políticas públicas para o 
setor elétrico, a Aneel expediu, em 2004, 133 resolu-
ções normativas, algumas das quais sobre matérias 
de grande complexidade. Destacaram-se as regras 
de comercialização de energia elétrica, a definição 
dos preços máximos para os negócios na Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e para a 
realização dos leilões de energia existente, o detalha-
mento das formas de obtenção de ressarcimento de 
danos elétricos pelos consumidores e a consolidação 
dos procedimentos para apuração de penalidades e 
atividades do Programa de Incentivo às Fontes Alter-
nativas (PROINFA).

Em suma, Senhor Presidente, verifica-se que 
2004 foi um ano produtivo para a Agência Nacional de 

Energia Elétrica, em que pese, repito, o grave contin-
genciamento de seus recursos próprios e a falta de um 
quadro próprio de pessoal, que a Aneel só começou 
a ter, de fato, em 2005, mais de sete anos depois do 
início de seu funcionamento.

Mas a Agência ainda precisa ter outro sério pro-
blema resolvido. Dois de seus cargos de Diretoria en-
contram-se vagos, desde o primeiro semestre deste 
ano, porque o Governo Federal ainda não indicou os 
substitutos dos Diretores cujos mandatos se encerra-
ram. Isso cria sérias dificuldades ao funcionamento 
da Agência e precisa ser rapidamente superado para 
que ela possa continuar prestando os seus relevantes 
serviços à Nação.

Assim, Sr. Presidente, quero, nas pessoas do Dr. Jer-
son Kelman, Diretor-Geral, e dos Diretores Isaac Averbuch 
e Jaconias de Aguiar, cumprimentar todos os servidores 
da Aneel pelo excelente trabalho realizado em 2004. Es-
pero que a Agência receba do Governo todo o apoio de 
que necessita para que possa continuar prestando seus 
relevantes e competentes serviços ao País.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
comentar o artigo intitulado “Apostando no cansaço”, 
publicado na seção Notas & Informações do jornal O 
Estado de S. Paulo de 11 de outubro do corrente.

O artigo mostra que o Presidente Lula parece 
acreditar que achou o caminho para sair da crise: ven-
cê-la pelo cansaço. Fingir que nada aconteceu e que 
o PT e o governo continuam intocáveis, essa é a táti-
ca do presidente Lula. Contudo, a crise não acabou e 
nem está perto de acabar, como diz Reale Júnior: “a 
crise deve recrudescer em novembro, a partir de uma 
investigação que ‘está começando agora a se aprofun-
dar’. A investigação – ‘um trabalho de escrivaninha, de 
gabinete’ – passa pela identificação dos freqüentadores 
do Palácio da Alvorada”. Para o jurista, “o desfecho das 
apurações poderá desencadear ‘o que por ora não se 
sustenta: um pedido de impeachment’. O otimismo de 
Lula, portanto, talvez tenha vida breve”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado 
seja considerado parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para re-
gistrar a matéria intitulada “CPI dos Correios indiciará 
acusados em seis crimes”, publicada no jornal O Es-
tado de S. Paulo de 16 de setembro do corrente.

A matéria destaca a informação do sub-relator 
de movimentação financeira da CPI, deputado Gus-
tavo Fruet (PSDB-PR). Segundo o deputado, “a CPI 
dos Correios vai indiciar em pelo menos seis tipos de 
crime os acusados no esquema de corrupção operado 
pelo empresário Marcos Valério”.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria seja con-
siderada como parte integrante deste pronunciamen-
to, para que passe a constar dos Anais do Senado 
Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o segundo 
assunto é o seguinte:

Senhor Presidente, Sras. e Srs. Senadores, 
Merece aplauso à iniciativa do Senado Federal 

em instituir Seção Especial destinada a reverenciar a 
memória de Sua Santidade o Papa João Paulo II. Em 
verdade, poucas personagens, ao longo da história, 
teria merecido todas as homenagens e reverências 
que foram concedidas ao Papa missionário. Com efeito, 

aos seus funerais compareceram cerca de 3 milhões 
de pessoas, além de praticamente toda a hierarquia 
católica, 59 chefes de Estado, dez monarcas, três prín-
cipes herdeiros e 17 chefes de governo.

Como explicar o grau de popularidade alcança-
do por João Paulo II, a influência, a recepção de suas 
idéias entre os jovens, o seu carisma? Talvez ele mesmo 
tenha nos dado uma pista, já no dia de sua eleição ao 
pontificado, em 16 de outubro de 1978, ao exortar os 
homens “a não terem medo e abrir as portas a Cristo”. 
Da Basílica de S. Pedro para o mundo, suas palavras 
ecoaram, impulsionadas por sua força intrínseca e pela 
sinceridade com que foram proferidas, mas também 
pela ação firme, pelo trabalho missionário incessante 
e pela fé inquebrantável. 

Creio que aí estejam as duas linhas básicas para 
entender o pontificado de João Paulo II: a coragem e 
a determinação. Nascido pobre, órfão de mãe aos 9 
anos, em uma Polônia dominada por potência estran-
geira, Karol Josef Wojtyla aprendeu a não ter medo. 
Tendo seguido o chamado da Fé, pôs-se a trabalhar 
incessantemente para que outros entendessem seu 
significado.

Ninguém, como ele, valorizou o contato com os 
fiéis.
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Ninguém, como ele, conseguiu unir as palavras e 
a ação prática. Em 1979, declarou: “Viajarei por onde 
me chamarem as exigências da fé e dos valores hu-
manos”. E assim visitou 125 países, em 104 viagens 
internacionais, e recebeu mais de 18 milhões de pe-
regrinos em 1.160 audiências. Foi também um Papa 
que não descuidou das potencialidades da moderna 
comunicação de massa, em especial a da televisão e, 
no plano propriamente político, realizou 982 encontros 
oficiais com chefes de Estado.

João Paulo II angariou fama de conservador. 
Contudo, creio que o passar dos anos lhe fará justiça. 
Afinal, não pode ser rotulado de conservador aquele 
que lutou pela unidade católica e, ao mesmo tempo, 
promoveu o contato com outras religiões. Não pode ser 
conservador um homem que sempre atuou pela defesa 
dos direitos humanos e repudiou todas as formas de 
terrorismo. Um homem que fez pesadas críticas aos 
aspectos negativos do capitalismo e da globalização, 
em especial as iniqüidades sociais e a concentração 
de renda. Um homem que pediu pela paz no Oriente 
Médio, condenou a invasão do Iraque e pediu descul-
pas pelos malefícios da Inquisição.

Procurando descrever o alcance do papado de 
João Paulo II, o cardeal emérito do Rio de Janeiro, Dom 
Eugênio Sales, pôde dizer: “esse é o único homem no 
mundo de hoje que é uma referência”. Não há exagero 
em tais palavras. Tal como um Mahatma Gandhi, um 
Luther King ou um Nélson Mandela, trata-se de um dos 
expoentes do século XX. Ele próprio um postulante a 
tal status, o ex-Presidente da antiga União Soviética, 
Mikhail Gorbatchov, comentou a respeito da atuação de 
João Paulo II durante a chamada Guerra Fria: “Pode-
se dizer que tudo o que aconteceu na Europa Oriental 
nos últimos anos teria sido impossível sem os esforços 

do Papa e o enorme papel, inclusive político, que ele 
desempenhou na arena mundial”.

Ao cabo, poder-se-ia dizer que João Paulo II 
recuperou, em seu pontificado, o espírito autentica-
mente missionário dos primórdios da Igreja. Tal como 
São Paulo, que dizia: “Ai de mim, se eu não anunciar 
o evangelho”, a missão passou a ser difundir a palavra 
sagrada, onde quer que se fizesse necessário, para 
o bem de todos e o encontro fraternal dos povos. Em 
todo o seu longo pontificado, João Paulo guiou-se por 
uma utopia, a “grande primavera cristã”, que constitui 
mesmo o auge da sua Encíclica missionária e que me 
permito citar como fecho deste pronunciamento:

“... Deus está a preparar uma grande pri-
mavera cristã, cuja aurora já se entrevê. Na ver-
dade, (...) existe uma progressiva aproximação 
dos povos aos ideais e valores evangélicos, que 
a presença e a missão da Igreja se empenha 
em favorecer. Na verdade, manifesta-se hoje 
uma nova convergência por parte dos povos 
para esses valores: a recusa da violência e da 
guerra; o respeito pela pessoa humana e pelos 
seus direitos; o desejo de liberdade, de justiça 
e de fraternidade; a tendência à superação dos 
racismos e dos nacionalismos; a afirmação da 
dignidade e a valorização da mulher”.

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente! Obri-
gado pela atenção!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr .Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para 
registrar o artigo intitulado “Governo emperrado”, publi-
cado no jornal O Estado de S. Paulo em sua edição 
de 11 de outubro do corrente.

O artigo mostra como o aparelhamento partidário 
promovido pelo Partido dos Trabalhadores deteriorou 
a administração federal. Para isso, usa como exemplo 
o fracasso do PPI – Projeto Piloto de Investimentos, 
com verbas previstas de R$2,95 bilhões para 2005, 
mas que os Ministérios haviam empenhado apenas 
R$1,4 bilhão.

Segundo o artigo, “o fracasso do PPI é o sinal 
mais visível de uma notável incapacidade gerencial. O 

governo empaca na realização de programas e obras 
mesmo quando não há restrição fiscal”. E mais: “outros 
investimentos estão empacados por notória incapa-
cidade em todas as fases da administração, desde o 
planejamento mais amplo até o controle final da exe-
cução das obras e programas”.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que o artigo acima citado seja conside-
rado como parte integrante deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. VALMIR AMARAL (PTB – DF. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, conceito difícil de definir é este de demo-
cracia. No entanto, sabemos exatamente o que ela é, 
quando nos falta. Durante os vinte anos de governo 
autoritário, sentíamos a ausência do debate, da liber-
dade de expressão, aquela onipresença do arbítrio e 
da violência política como forma de resolução unila-
teral dos dissensos. Estávamos, assim, sedentos de 
democracia e sabíamos o que queríamos.

Desde a promulgação da Carta de 1988, é fato, 
vivemos um Estado de Direito. De repente, porém, 
constatamos que as coisas não são assim tão simples. 
Vamos descobrindo que a democracia não é um objeto, 
que se obtém de uma vez, mas algo que precisa ir sen-
do construído pouco a pouco, na medida das necessi-
dades novas que surgem e da consciência que vamos 
tomando de problemas antes ignorados ou menospre-
zados. A democracia não é um predicado estático, um 
estado de coisas fixado, mas um processo continuado 
de consolidação da igualdade e da justiça.

Nosso país, infelizmente, é, no que diz respeito 
às questões sociais, um dos mais injustos do mundo. 
A desigualdade da distribuição da renda nacional, em 
um território tão rico de recursos naturais e dotado de 
clima favorável às mais diversas atividades produtivas 
do homem, é uma vergonha que precisa ser superada. 
E não se deve pensar que se trata de questão pura-
mente econômica, pois é a própria democracia que se 
vê diminuída onde há pobreza, onde há desnutrição, 
onde há doença por falta de acesso a água e de aten-
ção médica preventiva.

Apesar da prescrição legal da igualdade de todos 
os cidadãos, a verdade é que nossa sociedade ainda é 
marcada, também, por preconceitos e pela discrimina-
ção, que resultam na desigualdade de oportunidades 
de crescimento e desenvolvimento pessoal e profis-
sional dos brasileiros.

Ainda são marcantes, por exemplo, as diferenças 
de remuneração e de chances de emprego entre ho-
mens e mulheres, ou entre brancos e afrodescendentes. 
São fatos que, indiscutivelmente, arranham o caráter 
democrático de nossa sociedade e indicam a persis-
tência de um caminho ainda longo a ser percorrido.

Esses são problemas bem conhecidos e familia-
res, que não abalam nossa convicção de que a demo-
cracia é desejável e necessária. Contudo, em momentos 
políticos como este, em que se generalizam denúncias 
de malversação dos recursos públicos pelos dirigentes 
do Estado, sempre aparece quem manifeste o dese-
jo da volta do autoritarismo como forma de condução 
supostamente honesta da coisa pública.

Acontece que o regime anterior, além de antide-
mocrático, não foi, de modo algum, isento de corrup-
ção. Ao contrário, havia desvios, e muitos, que apenas 

não chegavam ao conhecimento geral da população 
pela existência de férrea censura sobre os meios de 
comunicação.

O diagnóstico, correto, de que a impunidade é 
que estimula o cometimento de desvios, leva muita 
gente a pensar que a solução estaria em um Estado 
forte, vingador, que assegurasse a punição de todos 
os corruptos.

Mas um Estado forte não deve ser, necessaria-
mente, autoritário e antidemocrático. Ao contrário: ele 
será tão mais forte, como expressão da vontade cole-
tiva, quanto mais comprometido com a igualdade de 
todos os cidadãos e com o cumprimento da lei, sem 
privilégios.

Construir a democracia, na verdade, é edificar 
esse Estado forte, no sentido da impessoalidade e da 
insubordinação aos interesses de algumas pessoas ou 
classes sociais. A História do Brasil, pelo menos desde 
a Independência, se não desde o Descobrimento, é o 
relato da progressiva conquista de direitos por setores 
mais amplos da população.

É a História, para dizê-lo de forma mais incisiva, 
da paulatina mas inexorável redução dos privilégios de 
classe; a da construção da democracia, não apenas na 
forma da Lei, mas também na realidade do cotidiano, 
onde muitas vezes a cordialidade mascara a violência 
mais desumana.

E é nessa História que estamos inseridos tam-
bém nós, cidadãos brasileiros deste início de século. 
Precisamos compreender que os desafios que hoje 
enfrentamos para a consolidação de uma democracia 
efetiva – desafios como a injustiça social e a impunidade 
– são oponentes em lutas como as que empreende-
mos pelo fim da escravidão e pelo sufrágio universal, 
que um dia pareceram sem esperança.

Neste Dia da Democracia, é preciso reafirmar 
nosso compromisso com essa idéia, por mais que não 
a saibamos definir e por mais desafios que possamos 
ver, diante de nós, para seu aperfeiçoamento.

É preciso dizer que rejeitamos toda recaída au-
toritária, e que as possíveis deficiências do regime de 
liberdade não significam, de modo algum, que sua su-
pressão seja desejável, ainda que por pouco tempo.

O Congresso Nacional, Srªs e Srs. Senadores, 
é a catedral do regime representativo e tem um papel 
determinante a exercer nesse processo de edificação 
da justiça e da igualdade, processo que constitui, tal-
vez, a definição mais aproximada do que seja a de-
mocracia.

Viva a liberdade! Viva a cidadania! Viva a de-
mocracia!

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 

– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
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encerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da sessão deliberativa de 
amanhã, a realizar-se às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1

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.

Parecer nº 1.812, de 2005, favorável nos 
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 28, 
de 2005, com alterações.

Relator revisor: Senador Amir Lando
Prazo final: 31-10-2005

2

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

3

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 257, 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 257, de 2005, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios do De-
senvolvimento Agrário e da Integração Nacio-
nal, e de Encargos Financeiros da União, no 
valor global de um bilhão, duzentos e quatorze 
milhões de reais, para os fins que especifica.

Relator revisor: 
Prazo final: 18-11-2005

4

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.

5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 477, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do parágrafo único do art. 353 do Regimento Inter-

no)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 477, de 2005 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.807, de 
2005, da Comissão de Assuntos Econômicos), 
que aprova a Programação Monetária relativa 
ao quarto trimestre de 2005.

6

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 
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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.

7

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.

8

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.

9

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 (Substituti-
vo), que oferece.

10

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.

11

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. 

12

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 
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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. 

13

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.

14

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.

15

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.

16

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.

17

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.

18

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.

19

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.
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20

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 Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Eduardo Su-
plicy.

21

REQUERIMENTO Nº 823, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 823, de 2005, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando seja concedido Voto de 
Consternação ao Governo do Japão, por 
intermédio de sua Embaixada em Brasília, 
pela tragédia ocorrida há sessenta anos 
com o lançamento de bombas atômicas em 
Hiroshima e em Nagasaki, no Japão, oca-
sionando 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.

22

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.

23

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 (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão à 1hora 2 minu-
tos.)
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BAHIA PFL  Heráclito Fortes 
PFL Rodolpho Tourinho PMDB  Mão Santa 
PFL Antonio Carlos Magalhães RIO GRANDE DO NORTE 
PFL César Borges BLOCO - PTB  Fernando Bezerra 

RIO DE JANEIRO PMDB  Garibaldi Alves Filho 
BLOCO - PT Roberto Saturnino PFL  José Agripino 
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PMDB  Luiz Otávio PSDB  Teotonio Vilela Filho 
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PSDB  Flexa Ribeiro PFL  Maria do Carmo Alves 

PERNAMBUCO PSDB  Almeida Lima 
PFL  José Jorge BLOCO - PSB  Antonio Carlos Valadares 
PFL  Marco Maciel AMAZONAS 
PSDB  Sérgio Guerra PMDB  Gilberto Mestrinho 

SÃO PAULO PSDB  Arthur Virgílio 
BLOCO - PT  Eduardo Suplicy  PDT  Jefferson Péres 
BLOCO - PT  Aloizio Mercadante PARANÁ 
PFL  Romeu Tuma PSDB  Alvaro Dias 

MINAS GERAIS BLOCO - PT  Flávio Arns 
PL  Aelton Freitas PDT  Osmar Dias 
PSDB  Eduardo Azeredo ACRE 
PMDB Wellington Salgado  Oliveira BLOCO - PT  Tião Viana  

GOIÁS P - SOL  Geraldo Mesquita Júnior 
PMDB Maguito Vilela BLOCO - PT  Sibá Machado 
PFL  Demóstenes Torres MATO GROSSO DO SUL 
PSDB  Lúcia Vânia PDT  Juvêncio da Fonseca 

MATO GROSSO BLOCO - PT  Delcídio Amaral 
Sem Partido  Luiz  Soarez PMDB  Ramez Tebet 
PFL Gilberto Goellner DISTRITO FEDERAL 
BLOCO - PT  Serys Slhessarenko PP  Valmir Amaral 

RIO GRANDE DO SUL Sem Partido  Cristovam Buarque 
PMDB  Pedro Simon PFL  Paulo Octávio 
BLOCO - PT  Paulo Paim TOCANTINS 
BLOCO - PTB  Sérgio Zambiasi PSDB  Eduardo Siqueira Campos  

CEARÁ PSB  Nezinho Alencar 
PSDB  Reginaldo Duarte  PMDB  Leomar Quintanilha 
Sem Partido  Patrícia Saboya Gomes AMAPÁ 
PSDB  Tasso Jereissati PMDB  José Sarney 

PARAÍBA BLOCO - PSB  João Capiberibe 
PMDB  Ney Suassuna PMDB  Papaléo Paes 
PFL  Efraim Morais RONDÔNIA 
PMDB  José Maranhão PMDB Amir Lando 

ESPÍRITO SANTO BLOCO - PT  Fátima Cleide 
PMDB  João Batista Motta  PMDB  Valdir Raupp 
PMDB  Gerson Camata RORAIMA 
PL  Magno Malta PTB  Mozarildo Cavalcanti 

PIAUÍ PDT  Augusto Botelho 
PMDB  Alberto Silva PMDB  Romero Jucá 
12-9-2005 



 
COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Luiz Otávio – PMDB 

Vice-Presidente: Senador Romeu Tuma - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

César Borges – PFL 1. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Antonio Carlos Magalhães – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Heráclito Fortes – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 4. João Ribeiro – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
Almeida Lima – PSDB 7. Arthur Virgílio – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Leonel Pavan – PSDB 
Sérgio Guerra – PSDB 10. Flexa Ribeiro – PSDB 
Tasso Jereissati – PSDB 11. Teotônio Vilela Filho – PSDB 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Ney Suassuna 
Luiz Otávio 2. Hélio Costa 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Romero Jucá 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
Maguito Vilela 6. Gerson Camata 
Valdir Raupp 7. Papaléo Paes 
José Maranhão 8. João Batista Motta 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Aelton Freitas 
Delcídio Amaral 3. Antonio Carlos Valadares 
Eduardo Suplicy 4. Roberto Saturnino 
Fernando Bezerra 5. Flávio Arns 
João Capiberibe 6. Siba Machado 
Patrícia Saboya Gomes 7. Serys Slhessarenko 

PDT 
Osmar Dias Jefferson Peres 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 



1.1) SUBCOMISSÃO  TEMPORÁRIA DE TURISMO 
 (7 titulares e 7 suplentes) 

 
Presidente:  

 Vice-Presidente: 
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Terças – Feiras às 18:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator: 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
 

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A  
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS 

(9 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
  

PMDB 
  

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
  

PDT 
  

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 
Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa. 

Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 



 
2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

(21 titulares e 21 suplentes)* 
 

Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB 
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PPS 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Demóstenes Torres – PFL 1. César Borges – PFL 
Edison Lobão – PFL 2. Heráclito Fortes – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. José Jorge – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. Marco Maciel – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. Romeu Tuma – PFL 
Roseana Sarney – PFL 6. (vago) – PFL 
Flexa Ribeiro – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Leonel Pavan – PSDB 8. Alvaro Dias – PSDB 
Lúcia Vânia – PSDB 9. Almeida Lima – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Arthur Virgílio – PSDB 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 11. Sérgio Guerra – PSDB 

PMDB 
João Batista Motta 1. Hélio Costa 
Mário Calixto 2. Ramez Tebet 
Valdir Raupp 3.José Maranhão 
Mão Santa 4. Pedro Simon 
Sérgio Cabral 5. Romero Jucá 
Papaléo Paes 6. Gerson Camata 
(vago) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Cristovam Buarque 
Antonio Carlos Valadares 2. Ana Júlia Carepa 
Flávio Arns 3. Francisco Pereira 
Ideli Salvatti 4. Fernando Bezerra 
Marcelo Crivella 5. Eduardo Suplicy 
Paulo Paim 6. Fátima Cleide 
Patrícia Saboya Gomes 7. Mozarildo Cavalcanti 
Siba Machado 8. João Capiberibe 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 
(vago) 2. (vago) 

* De acordo com a Resolução nº 1, de 22.02.2005, a composição da Comissão de Assuntos Sociais foi 
reduzida de 29 para 21 membros. 

 
Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 
 

 
 



2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE 
(8 titulares e 8 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: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

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: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

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: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 

Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113515 Fax: 3113652 

E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
Presidente:  

Vice-Presidente:  
Relator:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 

Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo 
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113515 Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 



 
3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

(23 titulares e 23 suplentes) 
 

Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL 
Vice-Presidente: Senador Maguito Vilela - PMDB 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 
Antonio Carlos Magalhães – PFL 1. Romeu Tuma – PFL 
César Borges – PFL 2. Maria do Carmo Alves – PFL 
Demóstenes Torres – PFL  3. José Agripino – PFL 
Edison Lobão – PFL 4. Jorge Bornhausen – PFL 
José Jorge – PFL 5. Rodolpho Tourinho – PFL 
Almeida Lima – PSDB 6. Tasso Jereissati – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 7. Eduardo Azeredo – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 8. Leonel Pavan – PSDB 
Osmar Dias – PDT (cedida pelo PSDB) 9. Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Luiz Otávio 
Ney Suassuna 2. Hélio Costa 
José Maranhão 3. Sérgio Cabral 
Maguito Vilela 4. Gérson Camata 
Romero Jucá 5. Leomar Quintanilha 
Pedro Simon 6. Garibaldi Alves Filho 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aloizio Mercadante 1. Delcídio Amaral 
Eduardo Suplicy 2. Paulo Paim 
Fernando Bezerra 3. Sérgio Zambiasi 
Francisco Pereira 4. João Capiberibe 
Ideli Salvatti 5. Siba Machado 
Antonio Carlos Valadares 6. Mozarildo Cavalcanti 
Serys Slhessarenko 7. Marcelo Crivella 

PDT 
Jefferson Peres 1. Juvêncio da Fonseca 

 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 



 
3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM 

CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA 
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR 

(5 membros) 
 
 

 
3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  
Relator: Geral:  

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

  
PMDB 

  
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 

  
PDT 

  
 
 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br 

 
 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
(27 titulares e 27 suplentes) 

 
Presidente: Senador Hélio Costa - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Demóstenes Torres – PFL 1. Edison Lobão – PFL 
Jorge Bornhausen – PFL 2. Jonas Pinheiro – PFL 
José Jorge – PFL 3. João Ribeiro – PFL 
Maria do Carmo Alves – PFL 4. José Agripino – PFL 
Roseana Sarney – PFL 5. Marco Maciel – PFL 
(vago – cedida ao PDT) – PFL * 6. Romeu Tuma – PFL 
Teotônio Vilela Filho – PSDB 7. Leonel Pavan – PSDB 
Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 8. Alvaro Dias – PSDB 
Eduardo Azeredo – PSDB 9. Lúcia Vânia – PSDB 
Reginaldo Duarte – PSDB 10. Tasso Jereissati – PSDB 

PMDB 
Hélio Costa 1. João Batista Motta 
Maguito Vilela 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Mário Calixto 
Gerson Camata 4. Papaléo Paes 
Sérgio Cabral 5. Mão Santa 
José Maranhão 6. Luiz Otávio 
Leomar Quintanilha 7. Romero Jucá 
Gilberto Mestrinho** 8. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Paulo Paim 
Cristovam Buarque 2. Aloizio Mercadante 
Fátima Cleide 3. Fernando Bezerra 
Flávio Arns 4. Delcídio Amaral 
Ideli Salvatti 5. Antonio Carlos Valadares 
Roberto Saturnino 6. Francisco Pereira 
Sérgio Zambiasi 7. Patrícia Saboya Gomes 

PDT 
Augusto Botelho 1. Juvêncio da Fonseca 

 
* Vaga cedida ao PDT, conforme Ofício nº 014/05-GLPFL, de 17.02.2005 
** 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: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

 (12 titulares e 12 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 

  
 

 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 

Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498 Fax: 3113121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 



 
4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

(9 titulares e 9 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 
  

TITULARES SUPLENTES 
 

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 311-3276 Fax: 311-3121 
E – Mail: julioric@senado.gov.br. 

 
 

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

 
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE 

(7 titulares e 7 suplentes) 
 



 
5) - COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE 
(17 titulares e 17 suplentes) 

 
Presidente: Senador Leomar Quintanilha - PMDB 

Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro - PFL 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco da Minoria (PFL e PSDB) 

Heráclito Fortes – PFL 1. Jorge Bornhausen – PFL 
João Ribeiro – PFL 2. José Jorge – PFL 
Jonas Pinheiro – PFL 3. Almeida Lima – PSDB 
Alvaro Dias – PSDB 4. Leonel Pavan – PSDB 
Arthur Virgílio – PSDB 5. (vago) 
Flexa Ribeiro – PSDB 6. (vago) 

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Romero Jucá 
Gerson Camata 3. (vago) 
Valdir Raupp 4. (vago) 
Leomar Quintanilha 5. (vago) 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS) 
Aelton Freitas 1. Mozarildo Cavalcanti 
Ana Júlia Carepa 2. Cristovam Buarque 
Delcídio Amaral 3. (vago) 
Ideli Salvatti 4. (vago) 
Serys Slhessarenko 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

 
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. 
 



 
5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS 

(5 titulares e 5 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 
  

 
 

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. 

 
5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS INACABADAS 

(5 titulares e 5 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 
  

 
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 

INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À 
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA” 

(5 titulares e 5 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

Relator:  
 

TITULARES SUPLENTES 
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 
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 



 
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA 

(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. 



 
10) - COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA 

(17 titulares e 17 suplentes) 
 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 
TITULARES SUPLENTES 

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 
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